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สารจากประธาน
ในปี 2562 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการ
ดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ ให้บริ การเป็ นอย่างดี เลิศ และให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการ
ขยายตลาดธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต
ผลประกอบการในปี 2562 ของบริ ษทั ลดลง เนื่ องจากมีจาํ นวนกรมธรรมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน ร้อยละ 250 แต่เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยที่ต่าํ และความคุม้ ครองสูงจึงส่งผลให้เกิดค่าสิ นไหมทดแทนสูงขึ้นตาม อีกทั้งใน
ปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการประกันภัยพืชผล ในปี การผลิต 2562 ซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากภัยแล้งอย่างหนักในรอบ 50 ปี
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 519,266 ไร่ โดยจังหวัดที่ได้รับความเสี ยหายสูงสุด คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ
เชียงราย และเพชรบูรณ์ ตามลําดับ โดยโครงการประกันภัยพืชผล เกิดขึ้นเนื่องจาก รัฐบาลมีมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้กบั
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในกรณี ที่ได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงระบบการประกันภัยพืชผล และตระหนักถึง
ประโยชน์ของการนําเอาระบบประกันภัยมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง จึ งส่ งผลให้ บริ ษทั ฯ ต้องชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนตามอัตราที่รับไว้ โดยมีสญ
ั ญาประกันภัยต่อมารองรับ ทําให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับประกันภัย
พืชผลอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้
แผนการดําเนิ นธุ รกิ จ มีการคาดการณ์วา่ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.15 และบริ ษทั ฯ
ยังคงแสวงหาพันธมิ ตรใหม่ทางการตลาดที่ ห ลากหลายมากยิ่งขึ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่ มช่ องทางการจําหน่ ายอื่ นๆ ในการเพิ่ มเบี้ ย
ประกันภัยรับตรงของบริ ษทั และบริ ษทั กําลังพัฒนาที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการขายประกันภัยทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
โดยพัฒนาระบบ IT และบุคคลากรควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริ หารจัด การ และการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การภายในองค์ก ร บริ ษัท ฯ มุ่ ง เน้ น การบริ หารจัด การองค์ ก รให้ เ กิ ด
ความสมดุ ล ในทุ ก ภาคส่ ว น จากระดับ คณะกรรมการ สู่ ฝ่ ายบริ ห าร และพนัก งาน ภายใต้วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” รวมทั้งนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อการบริ หารจัดการที่ดี โดยบริ ษทั ได้
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ให้มีการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู ้ และนําความรู ้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการทํางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ าหมายของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความเอาใจใส่พนักงานเป็ นอย่างดี เพื่อให้บริ ษทั มี
ความมัน่ คงและสร้างประสิ ทธิภาพการทํางานภายในองค์กร
ท้า ยที่ สุด นี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุ ณ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย พนัก งาน และผูบ้ ริ หารทุ กท่ า น
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะยึดมัน่ การดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักจริ ยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่อพัฒนาบริ ษทั ให้
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิ จ
บริ ษทั ฯ มุ่งดําเนิ นงานเพื่อการให้บริ การที่ดีสาํ หรับลูกค้า และสร้างรากฐานทางการเงินให้มนั่ คงแข็งแกร่ ง พัฒนาการ
กํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร และผูถ้ ือหุ ้นอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงในระยะยาว ตลอดจน
มุ่งมัน่ ที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการ
ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมาย เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

พันธกิจ
มุ่งมัน่ และพัฒนาในผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็ นหลักประกันที่มนั่ คง พร้อมทั้ง
ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมได้ทุกฝ่ าย

เป้าหมาย
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกระดับ รวมไปถึงการจัดหา
ข้อมูล และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรับประกันภัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
อย่างสูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกับ
การเพิ่มพูนความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อองค์กรเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสู งสุ ด ภายในปี 2564 บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมาย
ให้มีอตั ราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ ร้อยละ 5 และเติบโตต่อเนื่ องอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปี
2564 โดยบริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะดําเนินการ ดังต่อไปนี้
- ด้ านการตลาด บริ ษทั ฯ จะทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ Smart Phone เพื่อให้ผูเ้ อา
ประกันภัยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากยิง่ ขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สามารถขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้าเดิมสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มต่อธุรกิจประกันภัยของบริ ษทั ฯ
- ด้ านการปฏิ บัติการ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนั ไป เพื่อเป็ นการพัฒนาการ
ให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- ด้ า นการลงทุ น ทางบริ ษ ัท ฯ จะมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง แนวทางในการลงทุ น ที่ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น โดนมี
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่ สามารถยอมรับได้ ซึ่ งสามารถลงทุนได้ตามประกาศเรื่ องการลงทุนประกอบธุ รกิ จอื่น ของสํางาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ผลประกอบการของบริ ษทั มีทิศทางที่
เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการรับประกันภัย
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การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สาคัญ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ “ บริ ษทั ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จํากัด ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นธุรกิจให้บริ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภยั
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
โดยในปี พ.ศ. 2518 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด ”
พ.ศ. 2523 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2526 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท
พ.ศ. 2534 บริ ษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท
พ.ศ.2535 บริ ษัท ฯ ได้เ ข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น 60 ล้า นบาท
ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญ 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
พ.ศ. 2537 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ในชื่อ “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)”
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ ได้รับ “รางวัลเกี ยรติยศบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ มีการพัฒนาการบริ หารงานดี เด่น อันดับ 3” จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ น 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญ 12 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท
ปั จจุ บัน บริ ษทั จรั ญ ประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) ตั้ง อยู่ที่ อาคารจรั ญประกันภัย เลขที่ 408/1 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327) โทรศัพท์ 02-276-1024, www.charaninsurance.co.th
ได้ดาํ เนิ นกิ จการธุ รกิ จประกันภัยมาด้วยความมัน่ คงเข้าสู่ ปีที่ 70 โดยบริ ษทั ฯ โดยมีจาํ นวนหุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น และมี ทุนจด
ทะเบียน 120 ล้านบาท ชําระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ลั ก ษณะการประกอบธุร กิ จ
ธุรกิจหลักของ บริ ษทั จรัญปนะกันภัย จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็ น
- การรั บประกันภัย โดยตรง เป็ นการรั บประกันภัย ผ่านตัว แทน นายหน้าบุ คคลธรรมดานายหน้า นิ ติบุคคล
สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การรับประกันอัคคีภยั การ
รับประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์
2. ด้านการลงทุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็ นรายได้สาํ คัญอีกทางหนึ่ ง
ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯ ยอมรั บได้ และมีสภาพคล่องในการ
เปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นเงินสดสําหรับส่ วนที่บริ ษทั ฯต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่ วน
และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื่ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กู้ยืมเงิ น
การลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน
โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 ดังนี้
ปี 2562
กลุ่มธุรกิจ

มูลค่า
สัดส่วน
(ล้านบาท) (%)

ปี 2561

ปี 2560

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(%)

1. เบี้ยประกันภัยรับ – สุทธิ*
1.1 เบี้ยประกันอัคคีภยั – สุทธิ
1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล – สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ – สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด – สุทธิ

29.07
5.41
303.53
17.42

7.10
1.32
74.14
4.26

30.29
5.62
102.43
17.51

16.51
3.05
55.81
9.54

31.69
5.33
108.04
16.90

16.43
2.76
56.00
8.76

รวม

355.43

86.82

155.85

84.91

161.96

83.95

2. รายได้จากการลงทุน

20.10

4.91

20.19

11.00

20.77

10.76

3. รายได้อื่น ๆ

33.86

8.27

7.51

4.09

10.20

5.29

409.39

100.00

183.55

100.00

192.93

100.00

รวม
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การตลาดและการแข่งขัน
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัว โดยขยายตัวตํ่ากว่าประมาณการเดิมและตํ่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก
จากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี และภัยแล้ง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อธุรกิจ
และการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่ องจํานวนมาก โดยการท่องเที่ ยวมีแนวโน้มลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิ มมาก และการส่ งออกสิ นค้ามี
แนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคด้วย สําหรับด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวตํ่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ล่าช้าและยังมีความไม่
แน่นอนสู ง นอกจากนี้ การบริ โภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากรายได้ครัวเรื อนที่มีแนวโน้มชะลอลงมากขึ้นทั้งครัวเรื อนใน
ภาคบริ การ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนี้ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งภาครัฐและ ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงิน การ
คลังต่างๆ ถือเป็ นการช่วยเหลือที่ตรงจุด
ภาวะการเงิ น ที่ ผ่า นมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ งทรงตัวอยู่ใ นระดับ ตํ่า อัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลปรั บลดลง สภาพคล่องในระบบการเงิ นอยู่ในระดับสู ง แต่สินเชื่ อภาคธุ รกิ จมีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้วา่ เงินบาทอ่อนค่าลงบ้างเมื่อเทียบกับประเทศคู่คา้ คู่แข่ง แต่ยงั อาจไม่สอดคล้องกับปั จจัยพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจไทยและมีแนวโน้มผันผวน
แนวโน้ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ใกล้เ คี ย งกับ ปี 2562 โดยมุ่ ง เน้น การวิจัย และพัฒ นา (R&D) เพื่ อ พัฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่

และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) รวมถึ ง ลงทุ น ในส่ ว นของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องจั ก รระบบอัต โนมัติ

(Automation System) เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาวเป็ นหลัก
ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยหลายๆ ค่ายประเมินว่าเบี้ ยประกันภัยน่าจะเติบโตได้ต้ งั แต่ระดับ 1.5 ‟ 3%เป็ นไปในทิ ศ
ทางการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทย ส่ วนการปรับเพิ่มความคุม้ ครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ในเดื อน
เมษายนปี 2563 นั้น “นายอานนท์ วังวสุ ” นายกสมาคมประกันวินาศภัย คาดว่ามีผลกระทบไม่มาก เพราะอัตราการชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนกรณี เสี ยชีวติ นั้น ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับค่าซ่อม ค่าอะไหล่ โดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ที่เป็ นเบี้ยอู่หา้ งซึ่งขาดทุนกันมาก
คาดว่าเบี้ ยประกันภัยรถยนต์ที่ซ่อมอู่ห้าง จําเป็ นต้องถูกปรับเบี้ ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ทางด้านปั จจัยท้าทายจากภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวม หวังว่าครึ่ งหลังของปี 2563 สงครามการค้าจะดีข้ ึน หรื อมีความชัดเจนขึ้น การส่งออกไทยอาจจะดีข้ ึน ส่ วนโครงการลงทุน
ภาครัฐที่จะดําเนินการต่อเนื่อง ในทางอ้อมจะช่วยทําให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมา เช่น การสร้างอสังหาริ มทรัพย์บนแนว
รถไฟฟ้ า กับแนวถนน หรื อแม้แต่รถไฟความเร็ วสู ง คือการเชื่อมโยงของธุรกิจแต่ละภาคเป็ นหนึ่ งเดียวกัน ทุกอย่างก็จะดีข้ ึน และ
การท่องเที่ยวยังเติบโตต่อเนื่ อง ย่อมส่ งผลดีต่อประกันภัยอื่นๆ เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันอัคคีภยั บ้านที่อยูอ่ าศัย ประกันภัย
ขนส่งทางทะเล และประกันภัยการเดินทาง เป็ นต้น
สถานการณ์การแข่งขันด้านราคาในปี 2563 “ยังคงรุ นแรง” โดย “นายจี รพันธ์ อัศวะธนกุล” มีมุมมองว่าทุกบริ ษทั
พยายามให้อตั ราการต่ออายุสาํ หรับลูกค้าเดิ มผ่านการติดต่อบริ ษทั โดยตรงเพิ่มขึ้น การส่ งงานต่ออายุลูกค้าดี ลเลอร์ หรื อไฟแนนซ์
อาจหลุดค่อนข้างมาก ส่วนลูกค้าประวัติขบั ขี่ดีน้ นั ยังลดเบี้ยได้ 1-2% แม้ความคุม้ ครองประกันภัยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม
ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ ในปี 2563 เบี้ยประกันภัยใหม่ๆ อาจจะไม่ได้โตมาก แต่จะมีการปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในส่ วนที่
ขาดทุน ส่วนการประกันภัยสุขภาพพ่วงบัตรสวัสดิการผูม้ ีรายได้นอ้ ยนั้น ยังต้องรอในปี 2563 ว่ารัฐบาลจะออกมาอย่างไรในการเพิ่ม
สวัสดิการ
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การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

การประกัน
อั คคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัย
รถยนต์

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ตัวเรือ

สินค้า

ความรับผิด
ความเสี่ยง
อุบัติเหตุ
พ.ร.บ. สมัครใจ
ต่อบุคคล
สุขภาพ อื่ นๆ
ภัยทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล
ภายนอก

8.19

299.66

จํานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง

35.83

-

สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย

8.71%

0%

รวม

20.04

25.16

0.31

1.22

-

20.84 411.25

1.99% 72.87% 4.87%

6.12%

0.07%

0.30%

0%

5.07% 100.00%

การแบ่งส่วนตลาดประกันวินาศภัยในปี 2562 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้จาํ หน่ายกรมธรรม์เป็ นจํานวน
433,846 กรมธรรม์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 213.70 โดยมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 53,005466,000 บาท ลดลงร้อยละ 4.57
หน่วย : บาท

ประเภทการรับประกันภัย

จานวนกรมธรรม์ประกันภัย
2561

2562

เบี้ยประกันภัยรับตรง (บาท)

อั ตรา (%)

2561

2562

ประมาณการส่วน
แบ่งตลาด*
อั ตรา (%)

อัคคีภยั

8,343

7,834

-6.10%

37,053,755.24

35,826,413.02

-3.31%

0.347%

ทางทะเลและขนส่งสิ นค้า

3,523

3,345

-5.05%

9,899,946.00

8,185,362.00

-17.32%

0.156%

119,467

418,141

250.01%

83,166,305.37 299,661,349.58

260.32%

1.652%

5,748

3,272

-43.08%

24,494,822.00

20,042,708.00

-18.18%

0.017%

451

458

1.55%

26,292,010.50

25,155,771.00

-4.32%

0.106%

38

47

23.68%

274,603.45

310,788.45

13.18%

0.010%

อุบตั ิเหตุ

497

517

4.02%

1,214,318.00

1,215,967.00

0.14%

0.005%

เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

231

232

0.43%

2,207,275.00

20,840,497.06

844.17%

0.208%

138,298

433,846

213.70% 184,603,035.56 411,238,856.11

122.77%

0.180%

พ.ร.บ.
รถยนต์ภาคสมัครใจ
ทรัพย์สิน
ความรับผิดตามกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูลประมาณการส่วนแบ่งตลาด* เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 : https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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แนวโน้มทางการตลาด
ในปี 2563 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายที่จะมีเบี้ยประกันภัยรับลดลงร้อยละ 12 เนื่ องจากทางบริ ษทั คาดว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะมีปริ มาณลดลงจากการแข่งขันที่สูงและความคุม้ ครองที่มีการปรับตัวสูงขึ้น จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดด้านการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้มากยิง่ ขึ้น โดยมีเป้ าหมายของส่วนแบ่งทางการตลาดรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 0.15 เนื่ องจากเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ที่
คาดว่าจะมีการปรับตัวลง แต่บริ ษทั ยังคงมีพนั ธมิตรใหม่ทางการตลาดที่มีเครื อข่ายการขายกรมธรรม์ที่เข้มแข็งทั้งทางด้านตัวแทน
และนายหน้า ซึ่งถือว่าเป็ นกําลังหลักสําคัญในการช่วยเพิ่มยอดของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริ ษทั และหาช่องทางการจําหน่าย
อื่นๆ ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นบริ ษทั จะยังคงรักษาไว้ซ่ ึ งการบริ การที่ดีกบั ลูกค้า และคู่คา้ ของบริ ษทั รวมถึงดําเนิ นงาน
ด้านการบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิภาพสูง โดยเฉพาะการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่ งผล
กระทบและก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ลูกค้าหรื อผูเ้ อาประกัน รวมถึงคู่คา้ ของบริ ษทั
ตลาดเป้าหมาย
ปี ที่ 1 (พ.ศ. 2563)

ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2564)

ปี ที่ 3 (พ.ศ. 2565)

บริ ษ ัทคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จมี แนวโน้ม พัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ใหม่ ที่เหมาะสมกับ แต่ล ะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละ
ชะลอตัว บริ ษ ัท พยายามที่ จ ะรั กษาฐาน ธุ ร กิ จ หรื อผู ้บ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น ธุ ร กิ จ หรื อผู ้บ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น
ลูกค้าเดิมและขยายฐานของลูกค้าใหม่ผา่ น รวมถึ ง การพัฒ นาช่ อ งทางการเข้า ถึ ง การ รวมถึ ง การพัฒ นาช่ อ งทางการเข้า ถึ ง การ
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ผ่ า น สื่ อ ประกันภัยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยพัฒนา ประกั น ภัย ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดย
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยพัฒนาระบบ IT และ ระบบ IT และบุ ค ลากรควบคู่ ไ ปกับ การ พัฒนาระบบ IT และบุคลากรควบคู่ไปกับ
บุคลากรควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากร บริ ห ารทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กา ร บ ริ ห าร ท รั พ ย า กร ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด
ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์สูงสุด

สูงสุด
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ในปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริ ษทั ประกันวินาศภัย จํานวนทั้งสิ้น 62 บริ ษทั โดยเป็ นบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจประกันเป็ น
บริ ษทั กลางฯ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จํานวน 1 บริ ษทั โดยภาพรวมคาดว่าธุรกิ จประกัน
วินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงโดยประมาณ 177,499 ล้านบาท
ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
หน่วย : ล้ านบาท

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

ประเภทการรับประกันภัย
อั คคีภัย
ภัยทางทะเลและขนส่ง
ตัวเรื อ
สิ นค้า
ภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ
ภาคบังคับ
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
อื่น ๆ
รวม

ปี 2562

ปี 2561

เพิม่ (ลด)%

7,753
4,135
322
3,813
102,197
91,201
13,996
60,414
16,772
2,065
22,328
7,994
9,513
177,499

7,850
4,192
281
3,910
99,803
86,204
13,599
57,680
16,128
1,993
21,392
7,008
9,458
169,525

(1.24)
(1.36)
14.60
(2.02)
5.40
5.80
2.92
4.74
4.00
3.61
4.38
14.07
0.58
4.70

ที่มาของข้อมูลเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจําไตรมาส 3 เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 :
https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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กลยุทธ์ และการแข่งขัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิ จทั้ง ในและต่ างประเทศ การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบต่ าง ๆ
ในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์การกํากับดูแลของสากล บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง แล้วนํามาวางแผนกลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิจ
และการบริ หารเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระยะ 3 - 5 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป้ าหมายการ
ขยายงานของบริ ษทั ฯ จะไม่คาํ นึงถึงเฉพาะผลตอบแทนที่บริ ษทั ฯ ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินความคุม้ ค่าของผลตอบแทน
กับความเสี่ ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว บริ ษทั ฯ
จึงเน้นสร้างประกันภัยนวัตกรรมใหม่และขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความมัน่ ใจและเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา โดยการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะทําภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการ เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งทางบริ ษทั ฯ มี
การพัฒนาและขยายช่องทางการจําหน่ายให้มีความหลากหลาย พัฒนาการบริ การและเสริ มสร้าง คุณภาพบุคลากร รวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุ งระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการดําเนิ นงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน และเพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่ จะขยายตัวเพิ่มขึ้ น ซึ่ งจะทําให้การ
บริ การมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด รวมถึงสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่มความต้องการได้มากยิง่ ขึ้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจโดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. การประกันอั คคีภัย
เป็ นการรับประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่อยูอ่ าศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิ ชย์ โรงงาน
และ/หรื อ ทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง สต๊อกสิ นค้า เฟอร์ นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งการรับ
ประกันภัยได้เป็ น ดังนี้
- การประกันอั คคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า (รวมถึง
ความเสี ยหายต่อเครื่ องไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน
ภัยเนื่องจากนํ้า อันเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรื อการล้นออกมาของนํ้า หรื อไอนํ้า (และคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 4
ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากนํ้าท่ วม ภัยจากแผ่นดิ นไหว หรื อภูเขาไฟระเบิ ด หรื อคลื่ นใต้น้ าํ หรื อสึ นามิ และภัยจากลูกเห็ บ
บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท / ปี ) และยังมีการขยายความ
คุม้ ครองค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว (ตามเงื่อนไขการประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัย)
- การประกันอั คคีภัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้
สําหรับทําแสงสว่าง หรื อประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยเท่านั้น ส่ วนความเสี ยหายเนื่ องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่ องจากนํ้า
(ไม่รวมนํ้าท่วม) ภัยลมพายุ ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า ฯลฯ ต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในกรมธรรม์ประกันภัยจึงจะได้รับความคุม้ ครอง
2. การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
เป็ นการรับประกันภัยขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ โดยทางเดินเรื อทะเล และการขนส่ งทางบกโดย
รถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสิ นค้าทางเครื่ องบิน ซึ่งจะให้ความคุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่เอา
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ประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นาํ เข้าในประเทศ และส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสี ยหายจากภัยทางทะเล ความเสี ยหายจากภัย
ธรรมชาติต่างๆ และยังให้ความคุม้ ครองพิเศษอื่นๆ เพิม่ เติม เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็ นการประกันภัยประเภทหนึ่ งของการประกันวินาศภัย ซึ่ งให้ความคุม้ ครองต่อความสู ญเสี ย และความเสี ยหายอัน
เนื่ องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อจากความคุม้ ครองของการประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกันภัยต่างๆ ได้แก่
- ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน

- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยกรมธรรม์ความเสี่ ยงภัยฯ)

- ประกันภัยอุปัทวเหตุ คุม้ ครองสิ ทธิการเช่า

- ประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม

- ประกันการก่อสร้างทุกชนิด

- ประกันภัยเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูร้ ับเหมา

- ประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก

- ประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน

- ประกันภัยเครื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัย PA 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง

- ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ประกันภัยโรคมะเร็ ง

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- ประกันภัยสําหรับเงิน

- ประกันภัยโจรกรรม

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

ควบคุ ม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม นํ้ ามัน
เชื้อเพลิงส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม

- ประกันภัยสําหรับกระจก

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายการขนส่ งวัตถุอนั ตรายทางบก - ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- ประกันภัยซื่อสัตย์

- ประกันภัยข้าวนาปี , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด

- ประกันภัยร้านทอง

- ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย

- ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ

- ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิด

- ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด

- ประกันภัยป้ ายโฆษณา

- ประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง

- ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- ประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน

- ประกันภัยเพื่อการใช้เรื อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพอ - ประกัน ภัย กรรมการและเจ้า หน้า ที่ ร ะดับ บริ ห ารและการใช้คื น
เศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

ให้แก่บริ ษทั

- ประกันภัยความรั บผิดตามกฎหมายที่เกิ ดจากความบกพร่ องใน - ประกันภัยอุบตั ิเหตุประเภทผูข้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารไม่ระบุชื่อ
การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตาม - ประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ ู งอายุ
กฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร

4. การประกันภัยรถยนต์
เป็ นการรับประกันความเสี่ ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ ม้ ครอง การสู ญหาย และความเสี ยหายของตัวรถ
อุปกรณ์ประจํารถถูกลักขโมย ความสูญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ ความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุ คคลภายนอก รวมทั้งความคุ ้มครองพิ เศษอื่ นๆ เช่ น การประกันตัว ผูข้ บั ขี่ ในคดี อ าญา เป็ นต้น โดยสามารถแบ่ งการรั บ
ประกันภัยได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
10

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัยตามความ
คุม้ ครองที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็ นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่
กําหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรื อมีรถไว้เพื่อใช้ตอ้ งจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของ
สํานักพระราชวัง รถสําหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย ์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็ นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000
บาท
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสิ นใจทําประกันภัยรถยนต์
ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรื อความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
ที่มีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ที่ 1: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์ที่
เอาประกันภัย จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรื อไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสี ยหายทั้งคันหรื อบางส่วน
ประเภท ที่ 2: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกาย หรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
จากการสูญหายหรื อไฟไหม้
ประเภทที่ 3: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4: ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุ คคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ที่เอาประกันภัย อุปกรณ์เครื่ อง
ตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติดประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณี
เท่านั้น
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ข้ อ มูล ทางการเงิ น ที่ สาคั ญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

2562

2561

หน่วย: พันบาท
2560

สิ นทรัพย์รวม

900,350

799,506

807,480

หนี้สินรวม

371,788

222,998

205,429

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

528,562

576,507

602,051

เบี้ยประกันภัยรับรวม

414,856

188,683

198,869

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

355,427

155,854

161,956

ค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ

122,264

63,833

57,855

รายได้จากการลงทุน

20,103

20,194

20,769

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

46,227

43,297

46,447

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(31,051)

6,200

13,292

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

(2.59)

0.52

1.11

เงินปันผล

0.50

0.50

1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

44.05

48.04

50.17

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

(3.65)

0.77

1.65

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

2.87

2.98

3.06

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(5.62)

1.05

2.22

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

119.31

96.15

90.09

ฐานะทางการเงิน

ผลการดาเนินงาน

เทียบต่อหุ้น (บาท)

อั ตราส่วนทางการเงิน (%)
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ข้ อ มูล ทั่ ว ไป
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

: CHARAN

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000807 (บมจ. 327)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย
สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

: 0-2276-1024

โทรสาร

: 0-2275-4919

E-mail

: charanins@charaninsurance.co.th

URL

: www.charaninsurance.co.th

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

: 120,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุน้ สามัญ

: 12,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

: 10 บาท

สาขาขอนแก่น

: เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4347-2295-6

สาขาเชียงใหม่

: เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5380-6616-8

สาขากระบี่

: เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7562-4083-4

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

สํานักงานผูต้ รวจบัญชี
และผูส้ อบบัญชี

: บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2
โดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
และ/หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

ที่ปรึ กษาทางการเงิน

: ไม่มี
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ปั จจั ย ความเสี่ ย งและนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นอย่า งยิ่ง เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มนั่ คงให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นได้ในระยะยาว เนื่ องจากการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง
บริ ษทั ฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง ติดตามและกํากับดูแลความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดย
อาศัยกรอบการบริ หารความเสี่ ยง และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้พ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งช่ วยลด
ผลกระทบจากความผันผวนของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกระบวนการติดตามและทบทวนการ
บริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบโดยต่อการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะเป็ นผูด้ ูแลและติดตามความ
เสี่ ยงในแต่ละด้าน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดปั จจัยความ
เสี่ ยงไว้ 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานและการนําไป
ปฏิ บัติที่ไ ม่เ หมาะสมหรื อไม่ สอดคล้องกับปั จจัย ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ ง รวมถึ ง การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน อันอาจส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิ น เงิ นกองทุน และผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัทฯ มี การบริ หารจัดการความเสี่ ย งด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนดําเนิ นงานให้สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังทําการติดตามและควบคุมการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกําหนดสัญญาณเตือนในกรณี ที่
ผลการดําเนิ นงานมี แนวโน้มไม่เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้สามารถปรั บเปลี่ ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปได้อย่างทันท่ วงที เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง การแข่งขัน กฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่บุคลากรภายในบริ ษทั เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ให้ประสบผลสําเร็ จ
ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจประกันภัยรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ อาจ
ลดลงหรื อไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ บริ ษทั ฯ มี แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ โดยเน้นที่ การนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพในการเจริ ญเติบโต สามารถทํากําไรได้ รวมถึงการขยายงานทางด้านออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่ เกิ ดความ
เสี ยหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกําหนดเบี้ยประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
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ความเสี่ ยงด้านประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านประกันภัย โดยกําหนดให้มีนโยบายการรับประกันภัยและกลยุทธ์การบริ หาร
การประกันภัยภัยต่อที่มีการทบทวนเป็ นประจําทุกๆ ปี มีข้ นั ตอนการรับประกันภัยที่เป็ นระบบ เลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงตํ่า
และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่ จะรับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริ ษทั ฯ พิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์การรับประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงด้านประกันภัยของ
บริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนและการตั้งสํารองประกันภัยของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ
รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ย งด้านตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ราคาของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ยงด้านตลาดที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ราคาตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริ ษทั ฯ อีกส่ วนหนึ่ งมา
จากการลงทุน จึงทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยกําหนดนโยบายการลงทุนที่ ระบุสัดส่ วนการลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื่ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ที่ ได้กาํ หนดชนิ ดของ
หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผู ้
กําหนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเสี่ ยงจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดย
บริ ษทั ฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสู ง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่ เหมาะสม แน่ นอน ตลอดจน
หลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งประเภทหลักทรัพย์เก็งกําไร โดยบริ ษทั ฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่ นรู ปของ
เงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ สามัญ เพราะนอกจากจะได้รับกําไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว
ยังได้รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลเพิ่มเติม และบริ ษทั ฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงิน
และตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุ งแผนการลงทุน รวมถึงดําเนิ นการปรับพอร์ ตการลงทุนให้ เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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4. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระที่ ตกลงไว้กับบริ ษทั รวมถึ ง
โอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่า
สิ นไหมทดแทนให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ เมื่อมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามภาระผูกพันในสัญญาประกันภัยต่อที่ มีกบั บริ ษทั ฯ
เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อ
กับบริ ษทั ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิ ดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระที่ตกลงกันไว้ได้
รวมทั้งยังมีโอกาสที่คู่สญ
ั ญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาทําสัญญาประกันภัยต่อจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับความ
น่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนบริ ษทั
รับประกันภัยต่อในประเทศ บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงิ นกองทุ นจากรายงานการดํารงกองทุ นประจําไตรมาสล่าสุ ดก่ อนวันประเมิ น ที่ ระดับขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ขึ้ นไป นอกจากนั้น
บริ ษทั ฯ ยังได้มีการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนนี้ โดยการจัดตั้ง เงิ นสํา รองความเสี ยหายทั้งก่ อนการประกันภัยต่ อและหลังการ
ประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้อความคุม้ ครองแบบ Excess of
Loss หรื อความคุม้ ครองเสี ยหายส่ วนเกิ นกว่าจํานวนที่ กาํ หนดไว้อีกชั้นหนึ่ ง รวมถึงมีการใช้บริ การของตัวแทนหรื อนายหน้า
ประกันภัยต่อในการจัดหาบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่ าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ต้องการอีกทางหนึ่ ง
ด้วย และบริ ษทั ฯ มีการติดตามและดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิตจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยต่อใน
ประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศ เป็ นประจําทุกไตรมาส
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการที่ บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้ สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินมาชําระ
ได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเกิดความเสี ยหายขนาดใหญ่โดย
ที่ ไ ม่ ไ ด้ค าดคิ ด จากมหั น ตภัย ที่ รุ น แรง ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถชํา ระหนี้ สิ น หรื อ ภาระผู ก พัน เมื่ อ ถึ ง กํา หนดได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรเงินลงทุนบางส่ วนเป็ นเงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิ นและพันธบัตรระยะสั้น ซึ่ งมีสภาพคล่องสู ง และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิ น การจ่ายเงิ นตามภาระผูกพันต่างๆ
ที่มีอยู่ และอีกส่วนหนึ่งบริ ษทั ฯ จัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด สภาพคล่องสู ง และสามารถเปลี่ยนเป็ น
เงิ นสดได้สะดวกที่ มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ มีการปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดที่ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based
Capital : RBC) ที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ระดับ 180% ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สาํ นักงาน คปภ. กําหนดไว้ที่ 140% เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าเงิ นกองทุนที่ บริ ษทั ฯ จะต้องดํารงไว้มีความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักสากลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น
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6. ความเสี่ยงด้านปฏิ บัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขาดธรรมาภิ บาลในองค์กร หรื อขาดการควบคุ มที่ ดี ที่เกี่ ยวข้อ งกับกระบวนการปฏิ บัติงานภายใน บุ คลากร ระบบงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ ย งด้านปฏิ บัติ การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ได้แก่ การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บ
ข้อกําหนด หรื อข้อบังคับของหน่วยงานกํากับ ที่มีเป็ นจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับรู ้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและกําหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการทํางานแต่ละด้าน เพื่อให้ระบบงาน
มีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานสามารถทํางานแทนกันได้ ทําให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการเข้ารับการฝึ กอบรมให้
พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุ งระบบงานให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีหน่ วยงานดูแลด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ คอยกํากับดูแล และติดตาม สื่ อสารกฎระเบี ยบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่ วยงานกํากับดูแล ให้กบั พนักงานทุกท่านทราบ เพื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจ
ทัศนคติ ที่ดีเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุ กๆ ด้านให้แก่ พนักงาน ในส่ วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศขึ้น รวมถึงมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ
สามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้เกิดภาวะฉุกเฉิ นก็ตาม
7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความเสี ยหายต่อบริ ษทั อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมเสี ยชื่ อ เสี ย ง
เนื่องจากลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อหน่วยงานกํากับ ที่มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การชําระค่าสิ นไหมทดแทนเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้า คู่คา้ มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงมุ่งเน้นที่ จะ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หน่ วยงานกํากับ ด้วยการปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้ถูก
ลงโทษหรื อถูกปรับเป็ นตัวเงิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง ฐานะการเงิน และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
8. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิ นธุรกิจ ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ โดยบริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่ พนักงานทุกคนต้องปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด พร้ อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall)
ที่ช่วยตรวจสอบและป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลหรื อการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กในระบบเครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้อย่าง
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สะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยูภ่ ายในบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันการโจมตี หรื อทําลายข้อมูลอันเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เหตุการณ์หนึ่ง หรื อเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การรับประกันภัยเกินกว่าขีดจํากัดที่
สามารถรับเสี่ ยงภัยได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
บริ ษ ัทฯ มี การบริ หารจัดการความเสี่ ย งด้านมหันตภัย โดยบริ ษ ัทฯ มี ก ารจัด ทํา สัญ ญาประกันภัย ต่อ ที่ ค ัดสรรผูร้ ั บ
ประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยูใ่ นระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป เพื่อรองรับความเสี่ ยงภัยที่เกิดจากมหันตภัยไว้
ล่วงหน้า พร้อมกับมีนโยบายการรับประกันภัยที่ เน้นพื้นที่รับประกันภัยที่ มีความเสี่ ยงต่อมหันตภัยในระดับตํ่า อีกทั้งยังมีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกํากับดูแล และควบคุมการรับประกันภัยไม่ให้เกินขีดจํากัดความเสี่ ยงภัยที่สามารถรับได้ในแต่
ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
10. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)
ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่เป็ นทางการเงิน
และที่ มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความมัน่ คงทางการเงินของกลุ่มธุรกิ จ
ทั้งหมดหรื อบริ ษทั ภายในกลุ่มธุรกิจซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
กลุม่ ธุรกิจเองหรื อเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุม่ ธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุ รกิ จ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมใดๆ
จึงส่งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั
11. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ดใหม่ เป็ นความสู ญ เสี ย ที่ อ าจไม่ เคยปรากฏขึ้ น หรื อ ไม่เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อน และเป็ นความเสี่ ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งในเชิ งโอกาสการเกิดและความรุ นแรงในการเกิด เนื่ องจาก
ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่เป็ นแบบไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ซึ่งยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ โดยบริ ษทั ฯ มี การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงที่พร้อมรับมือกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยการกําหนดให้มีการรายงานการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident Report) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์ ผิดปกติ และแก้ไขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลับสู่ ภาวะปกติ อย่างทันท่ วงที
พร้ อมทั้งยังสามารถบันทึ กเหตุการณ์ผิดปกติ ต่างๆ และแนวทางการป้ องกัน แก้ไข เพื่อให้ทุกหน่ วยงานสามารถสอดส่ องดู แล
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างปกติ
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รายงานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และสอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับตามที่หน่วยงานกากับกาหนด ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุ ปผลการดาเนิ นการ โดยจาแนกประเด็นความเสี่ ยงทั้ง
11 ด้านไว้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาจากกลยุทธ์หลักที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด ส่ งผลให้
เกิดการปรับปรุ งสัญญาบริ การรายเดือนต่างๆ ที่มีการปรับลดราคาค่าบริ การลงมาได้มาก พร้อมกับการให้บริ การจากคู่คา้ ที่ดียิ่งขึ้น
ซึ่งบริ ษทั สามารถขยายผลไปสู่การปฏิบตั ิได้ในทุกๆ ส่ วนงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยรวมของบริ ษทั อีกทั้ง
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 262 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ร้อยละ 120
2. ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้รวม
ทุกผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 45 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่
สูงเกินเกณฑ์ที่กาหนดนั้น บริ ษทั ได้ดาเนินการปรับลดให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านตลาด เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ
2.74 ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางสานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ร้อยละ 1
4. ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เมื่ อ พิ จ ารณาจากอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ัท ประกัน ภัย ต่ อ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่า
ร้อยละ 200 และบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศมีอนั ดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าอยูท่ ี่ประมาณ
ร้อยละ 893 ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางสานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ร้อยละ 100
6. ความเสี่ ยงด้ านการปฏิ บัติ การ เมื่ อพิจ ารณาจากอัต ราส่ วนการประเมิ น ราคาเบี้ ยประกันภัยค้างรั บ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 พบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 99 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และสู งกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ร้อยละ
80 รวมถึงไม่พบรายการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) ที่ส่งผลกระทบกับบริ ษทั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในปี 2562 แต่
อย่างใด
7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง เมื่อพิจารณาจากจานวนเรื่ องร้องเรี ยนที่ได้รับจากคู่คา้ หรื อผูเ้ อาประกันภัย พบว่ามีเล็กน้อย
และอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เรี ยบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบกับชื่อเสี ยงของบริ ษทั
8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เมื่อพิจารณาจากจานวนรายการที่ส่งผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั รวมถึงจานวนรายการความเสี ยหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ น้ นั ยังไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2562 ซึ่ งถือว่าอยู่
ในระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
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9. ความเสี่ ยงด้ านมหันตภั ย เมื่อพิจารณาจากจานวนรายการและความเสี ยหายที่ ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจริ ง
เบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้เป็ นอย่างมากอันเกิดจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่น้ นั ยังไม่พบรายการใดๆ
เลยในปี 2562 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อพิจารณาจากจานวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายในปี 2562
โดยเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรื อไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั้น ยังไม่พบเหตุการณ์ในลักษณะข้างต้น ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้
11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ เมื่อพิจารณาจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่ไม่มีกลุ่มธุรกิจ จึงส่งผลให้ความเสี่ ยง
นี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริ ษทั
เมื่อพิจารณาภาพรวมความเสี่ ยงของบริ ษทั แล้ว พบว่าบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอที่จะใช้
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริ ษทั ซึ่งทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้พิจารณาทบทวนผลของการบริ หาร
ความเสี่ ยงในปี ที่ผา่ นมาแล้วให้ความเห็นว่าสามารถใช้กรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นการดาเนินธุรกิจต่อไปได้

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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โครงสร้ า งการถื อ หุ้น
ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 อันดับแรกของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) พร้อมทั้งจํานวนหุ ้นที่ถือ และสัดส่ วน
การถือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ที่ 20 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สกุล

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

2,167,944

18.07

2. นายวิเชียร

ศรี มุนินทร์นิมิต

1,089,700

9.08

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

718,100

5.98

4. นายกิตติ

จรัญวาศน์

692,000

5.77

5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

578,000

4.82

6. นายสิ ทธิชยั

568,200

4.74

7. นางเอลิซาเบธ์

เกื้อเกียรติงาม
จรัญวาศน์

467,200

3.89

8. นายนิพนธ์

จรัญวาศน์

412,800

3.44

400,000

3.33

239,200

1.99

9. นางสาววีรดา

เกื้อเกียรติงาม
10. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสําคัญต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
รายอื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ จากการดํา เนิ นงาน
ซึ่งปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 21.58 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 12.50 บาท เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท มีรายละเอียดคือ 1.) มีมติจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมทั้งสิ้ น 60 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 10 บาทต่อหุน้ 2.) มีมติจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 2.50 บาท จํานวน 6 ล้านหุ ้น รวม
เป็ นเงิน 15 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายหุน้ ปั นผลและเงินปั นผล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่
28 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 อัตราหุ ้นละ 1.50 บาท จํานวน 12
ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 18 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลจํานวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดํา เนิ นงานสําหรับปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.00
บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ณ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท
จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาทโดยกําหนดจ่ายในวันที่24 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากกําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้าน
หุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้ อนหลัง 5 ปี
ปี

2562*

2561

2560

2559

2558

กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

(2.59)

0.52

1.11

2.12

3.00

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

0.50

0.50

1.00

1.50

2.00

119.31

96.15

90.09

70.75

66.77

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

* เงิ นปั นผลดังกล่าวต้องได้รั บการอนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้นในที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ บมจ.27 ในวันที่ 27 เมษายน 2563
ก่อน และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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โครงสร้ า งการจั ด การ
โครงสร้างการจัดการของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการลงทุน
INVESTMENT COMMITTEE
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
คณะกรรมการบริษัท
EXECUTIVE BOARD

สานักตรวจสอบภายใน
OFFICE OF INTERNAL AUDIT
กรรมการผูจ้ ัดการ
MANAGING DIRECTOR
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT WORKING GROUP

ฝ่ ายประกันอั คคีภัย
FIRE DEPARTMENT

ฝ่ ายการตลาด
MARKETING DEPARTMENT

ฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT

ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
FINANCE DEPARTMENT
ฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
MISCELLANEOUS DEPARTMENT
ฝ่ ายบัญชี
ACCOUNTING DEPARTMENT
ฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
MOTOR DEPARTMENT

ฝ่ ายธุรการ
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

ส่วนกฎหมาย
LEGAL DIVISION
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คณะกรรมการบริษัท
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

อายุ 68 ปี

ตาแหน่ง
 ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
17 มกราคม 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Texas Christian University, U.S.A
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ประธานกรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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นายสมพล ไชยเชาวน์

อายุ 73 ปี

นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

ตาแหน่ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
11 มีนาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
22 กันยายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป

Texas ADI University, U.S.A.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ

 ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

Texas ADI University, U.S.A.

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Director Accreditation Program

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรDirector.Accreditation Program

(DAP) รุ่ นที่ 45/2005 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน

(DAP) รุ่ น ที่ 45/2007 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

25

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

นายวรยุทธ เจริญเลิศ

อายุ 71 ปี

นายสุกิจ จรัญวาศน์

ตาแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการผูจ้ ดั การ

 กรรมการอิสระ

 กรรมการบริ หาร
 เลขานุการคณะกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
13 มิถุนายน 2545

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 มกราคม 2517

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง

Pittsburg State University, U.S.A.
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)

California State University at Long Beach, U.S.A.

University of Delhi, India

 ปริ ญญาตรี วิศวโครงสร้าง

California State University at Long Beach, U.S.A.

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรDirector.Accreditation Program

การอบรม
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตร.Director.Accreditation Program

(DAP) รุ่ น ที่ 45/2005 จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน

(DAP) รุ่ นที่ 39/2005 จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 0.01%

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 18.07%

คู่สมรส : ไม่มี

คู่สมรส : 3.89%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
บิดาของ นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ (กรรมการ)

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

และ นายกิตติ จรัญวาศน์ (ผูบ้ ริ หาร)
ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หาร

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

และเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

อายุ 70 ปี

นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

ตาแหน่ง
 กรรมการบริ หาร

อายุ 46 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการบริ หาร
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

วันที่ได้รับตาแหน่ง
1 กรกฎาคม 2528

วันที่ได้รับตาแหน่ง
1 กุมภาพันธ์ 2548

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทัว่ ไป

วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

City University of Seattle, U.S.A

การอบรม
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program

การอบรม
 ประกาศนี ย บั ต รหลัก สู ต ร Insurance

Management

(DAP) รุ่ นที่ 10/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 14/2006 จาก

กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สถาบั น พั ฒ นาผู ้ บ ริ หารธุ ร กิ จประกั น วิ น าศภั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประกาศนี ยบัตรหลัก สู ต ร Insurance Management

Development Program (IMDP) รุ่ น ที่ 7/1996 จาก

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 5.98%

สถาบั น พั ฒ นาผู ้ บ ริ หารธุ ร กิ จประกั น วิ น าศภั ย

คู่สมรส : ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 0.83%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน์ (กรรมการผูจ้ ดั การ)

คู่สมรส : 0.07%

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการบริ หาร และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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เจ้าหน้าที่บริหาร
นายกิตติ จรัญวาศน์

นายโฆษิต อังคสุวรรณ

อายุ 49 ปี

อายุ 49 ปี

ตาแหน่ง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

ตาแหน่ง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

วันที่ได้รับตาแหน่ง
19 มีนาคม 2557

วันที่ได้รับตาแหน่ง
1 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Whitwort University, U.S.A.

 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Insurance Management

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 22/2016 จาก

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Insurance Management

สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 20/2014 จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 5.77%

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Information System Audit

คู่สมรส : 0.07%

and Control จาก Information Systems Audit and

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน์ (กรรมการผูจ้ ดั การ)

Control Association
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตาด

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

นางสาวกัญญวรรณ ไตรศั กดิ์สรุ ิยันต์ อายุ 64 ปี

อายุ 66 ปี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 ธันวาคม 2524

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 กรกฎาคม 2528

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี การบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Insurance Management

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Insurance Management

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 5/1993 จาก

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 5/1993 จาก

สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย

สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 0.01%

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 0.01%

คู่สมรส : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา

อายุ 63 ปี

นางสาวปุณรดา อายุเจริญกุล

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
-

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
15 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

อายุ 55 ปี

วิทยาลัยพาณิ ชยการราชดาเนิน

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Insurance Management

การอบรม
 ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Insurance Management

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 7/1996 จาก

Development Program (IMDP) รุ่ นที่ 11/2002 จาก

สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย

สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข

อายุ 74 ปี

นายนพดล สุวรรณการีย์กุล

อายุ 49 ปี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3 ธันวาคม 2550

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

การอบรม
-

 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : 0.03%

การอบรม
-

คู่สมรส : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คู่สมรส : ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
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นางพรมพร ลาดับพังค์

อายุ 49 ปี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4 มกราคม 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่ น
ไม่มี
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี

32

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 มี จ ํา นวน 7 ท่ า น เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ ที่ ว่า ด้ว ย
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมี
ถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน ในการดําเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติข องที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 42.9 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ร่ วมกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
14.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบไปด้ว ย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่ า น ที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ โดยมี ห น้า ที่
เช่นเดียวกับที่กาํ หนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. นายโสภณ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

2. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

4. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

5. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

7. นายสุกิจ

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

จรัญวาศน์
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การลงนามแทนบริษัท
ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการได้ โดยจะกํา หนดเงื่ อ นไขให้ก รรมการที่ มี อ ํา นาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษ ัท คื อ นายสุ กิ จ จรั ญ วาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
อานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั
กฎบัต รคณะกรรมการบริ ษ ัท และมติ ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง รวมถึ ง การกําหนดและทบทวนวิสัยทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุทธ์ ใ นการ
ดําเนิ นงาน แผนหลักในการดําเนิ นงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการดําเนิ นธุรกิจประจําปี การกําหนดเป้ าหมายที่
ต้องการของผลการดําเนิ นงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ การดูรายจ่ายลงทุน และ
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิ ศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และกํากับดูแลให้ฝ่าย
บริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. กํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ การกํากับดู แลกิ จ การ ละความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม รวมถึ งการต่ อต้านการทุ จริ ตและ
คอร์รัปชัน่ และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อํานาจการ
บริ หาร การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายการอื่นใดที่
กฎหมายกําหนด
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นใด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เพื่อให้
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและยอมรั บได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไป
ตามแผนงาน
9. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
10. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดื อน การกําหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ
พนักงานและผูบ้ ริ หาร

34

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

11. กํากับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุ รกิ จและพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ ความ
น่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
12. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับ
เรื่ องเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง
ๆ มติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ
56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดําเนินงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
และควบคุมระบบจัดเก็บเอกสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั
และตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแล และส่งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดมาตรการดูแลให้เรื่ องสําคัญได้
ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนน
เสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
4. มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ตอ้ งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริ มให้กรรมการมี
ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริ มสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งกรรมการที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร และกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ ห าร ระหว่า ง
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนิ นการ และมติที่
ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และในการบริ หารกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสัง่ หรื อประกาศกําหนดวิธีการบริ หารงานและการเนิ น
กิจการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั ฯ และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทําการแทนและ
ผูกพันบริ ษทั ฯ ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
อาจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ฯ จะกระทํา ได้ต่ อ เมื่ อ ได้รั บ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการมีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ รวมถึงการ
เลื่ อ นหรื อ ปรั บ ค่ า จ้า งของพนัก งาน แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง พนัก งานหรื อ ลู ก จ้า ง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อ ระเบี ย บข้อ บัง คับ กํา หนดให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิ จการตามกฎระเบี ยบ วิธีการ และเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึง
กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งที่ ใช้อยูแ่ ล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 คณะกรรมการบริ ห ารประกอบด้ว ย กรรมการและผู ้บ ริ ห ารที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

อานาจของคณะกรรมการบริหาร
อํานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร จะไม่รวมถึง
อํานาจ หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อรายการที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดําเนิ นธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษทั ซึ่ งการ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อพิจารณา และอนุมตั ิ
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาเนิ นไปตามนโยบายและแผนงานหลัก
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. วินาศภัย
พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทํางบการเงินที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เป็ นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นกรรมการอิสระจํานวน
3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย กําหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทํางานเป็ นที่ ยอมรั บ และ
นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่
2. มีอาํ นาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านมาช่ วยงานตรวจสอบได้ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
เหมาะสม
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มี
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับและประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พร้อม
ทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผล
บังคับใช้กบั บริ ษทั และ / หรื อธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อธุรกิจของ
บริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ซ) ความเห็นหรื อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่ เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ของเขตอํานาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทบทวนและเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาแก้ไ ขขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. หากพบหรื อ มี ข ้อ สงสัย ว่า มี ร ายการหรื อ การกระทํา ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ ฐานะ
ทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัทโดยทัน ที เพื่ อให้
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เป็ นประจํา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขนโยบายดังกล่าว และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และมีอาํ นาจตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ใน
นโยบายฉบับอื่นของบริ ษทั
คณะกรรมการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายสุกิจ

ตาแหน่ง
จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4. นางสาวสุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่ งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพตําแหน่ งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มี รายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายสุกิจ

ตาแหน่ง

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4. นางสาวกัญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

5. นายโฆษิต

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

อังคสุวรรณ

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาจัดทากรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้
ความเห็นและอนุมตั ิ โดยต้องครอบคลุมประเภทความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.2 ความเสี่ ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
1.3 ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk)
1.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
1.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
1.6 ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
1.7 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง (Reputation Risk)
1.8 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
1.9 ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
1.10 ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1.11 ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถ้ามี)
โดยขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยง ต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดเบี้ยประกันภัย
(2) การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การประเมินสารองประกันภัย
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(5) การบริ หารจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
(6) การประกันภัยต่อ
(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
(8) การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
(9) การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. จัดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง และการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงและให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
5. ทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ดาเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
6. จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงกรณี ฉุกเฉิ น
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ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคลากร
ผูบ้ ริหาร
การคัดเลื อกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ มี ความเหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารจํานวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายกิตติ

จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

2. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

3. นางสาวสุดารัตน์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

4. นางสาวกัญญวรรณ

วิวรรธนะเดช
ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

5. นางสมใจ

บัณฑิตกฤษดา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

6. นางสาวปุณรดา
7. นายวิสิทธิ์

อายุเจริ ญกุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบ็ดเตล็ด

ลิ้มเจริ ญสุข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

8. นายนพดล

สุวรรณการี ยก์ ลุ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นางพรหมพร

ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

พนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
ของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั โดยมีการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่ ง จะพิจ ารณาจากอัต ราการจ่ ายค่า ตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ความรู ้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะที่ใช้ในการ
ทํางานต่างๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปี บริ ษทั ฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยจะพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้ อ อัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใด ๆ เกิดขึ้น
ตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ


จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั

65

คน

6

คน

- สายปฏิบตั ิงาน

41

คน

- สายสนับสนุน

18

คน

แบ่งเป็ นจํานวนพนักงานในแต่ละสายงาน
- สายบริ หาร



ผลตอบแทนรวม และลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงาน
- เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นในปี 2562 จํานวนทั้งสิ้น 35.06 ล้านบาท
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- จัดให้มีสวัสดิ การด้านสุ ขภาพ, ด้านสันทนาการ, ด้านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสิ ทธิ ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ได้รับส่วนลด

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสมพร รษบุ ตร ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ที่
เหมาะสม โดยเลขานุการบริ ษทั มีบทบาทหน้าที่ ในการให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริ ษทั ต้อง
ทราบและปฏิบตั ิ การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
ข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ บันทึ กรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไปให้
รับทราบถึงสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามที่กฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ่ วมกันพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา
จากขนาด การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั และค่าตอบแทนของบริ ษทั จะอยูใ่ นระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ผา่ นการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกปี โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในแบบที่เป็ นตัวเงิน
ในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

จานวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

เบี้ยประชุม

บาเหน็จกรรมการ

1. นายโสภณ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

5/5

100,000

60,000

2. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

5/5

75,000

40,000

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

5/5

75,000

40,000

4. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

5/5

75,000

40,000

5. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

5/5

75,000

40,000

กรรมการ

5/5

75,000

40,000

กรรมการผูจ้ ดั การ
และเลขานุการคณะกรรมการ

5/5

75,000

40,000

550,000

300,000

6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
7. นายสุกิจ
จรัญวาศน์

รวม
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- ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริ ษ ัท ฯ มี เ กณฑ์ใ นการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน โดยมี ก ารกํา หนดแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ซึ่ งจะพิจารณาจากอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ความรู ้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะที่ใช้ในการทํางานต่างๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปี บริ ษทั ฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่
พนักงาน โดยจะพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้ อ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รวมถึงผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
1. บริ ษทั ฯ มี การจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พพนักงาน โดยที่ พนักงานส่ งเข้าเป็ นเงิ นสะสมในทุ กๆ เดื อน สําหรั บ
กองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
2. สวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ สวัสดิ การกูย้ ืมเงิน / ที่ อยู่อาศัยทัว่ ไป การเบิ กค่ารักษาพยาบาล ‟ ทันตกรรม
การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี และการเที่ยวหรื อเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
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การกากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จดั ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม สิ่ งแวดล้อม หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานกํากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ มีประสบการณ์ และมี ความมุ่งมัน่ พร้ อมปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ดูแลความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกลไกสําคัญใน
การลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การดําเนินงานเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยูใ่ นกรอบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ บริ ษทั
ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สําหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิบตั ิและแนว
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และกําหนดเป็ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใส และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดแก่ผลู ้ งทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายให้ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานโดยสรุ ป
สาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่ าง
ยั่ งยื น
หลักปฏิ บัติ 1.1 บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบในฐานะผู ้นาที่ ต้ อ งกากั บ ดูแ ลให้ อ งค์ ก รมี ก ารบริ ห ารงานที่ ดี
หลักปฏิ บัติ 1

คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิ ดชอบต่อการปฏิ บัติหน้าที่ และเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกํากับดูและให้ระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นไปตามนโยบายที่
ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จริ ยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ ายจัดการทําหน้าที่บริ หารงานด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนด โดยพิจารณาถึง
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1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทความรับผิ ดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ ดี ประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคํานึ งถึง
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่วา่
- สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
- พัฒนา และปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
-

ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามแนวทางที่ วางแผนไว้ และปรั บ ปรุ ง การ

ดําเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูค้ นรอบข้าง เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
- เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโต และอยูร่ อดได้ในระยะยาว
1.1.2 กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีนโยบาย ได้แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนการต่อต้าน
คอรัปชัน่ ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น สําหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการ
และแนวทางในการดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสื่ อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ รับทราบและมี
กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิ บตั ิจริ งตามนโยบายข้างต้น ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายใน เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ บอร์ ดประกาศ
หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
1.1.3 การติดตามผลและประเมินผล
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และหน่วยงานที่กาํ กับบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด
หลักปฏิ บัติ 1.2 การกากั บ ดูแ ลกิ จ การให้ นาไปสู่ผ ลในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น
1.2.1 ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสําคัญต่อผลประกอบการทา
งกการเงินแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังยึดมัน่ ในกรอบการแข่งขันที่เป็ นไปตามกฏิกา และจริ ยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมาย ในหลักของความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
1.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลให้กรรมการดํารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในฐานะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้
ความเคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดหลักปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1.2.3 เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีคู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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1.2.4 เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิ จสามารถปรั บตัวได้ตามปั จจัยที่ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีการ
กํากับดูแลสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
การติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิ บัติ 1.3 หน้ า ที่ ใ นการกากั บ ดูแ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุตจริ ต ดูแลให้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิ บัติ 1.4 การกาหนดขอบเขตความรั บ ผิด ชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติ ด ตามดูแ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจําปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบควบคุมภายในเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นกลไกสําคัญในการลดความเสี่ ยงธุรกิจ
และปกป้ องทรั พย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง มี การควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้การดําเนิ นงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย และอยูใ่ นกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทํา
ให้เกิ ดความคล่องตัวต่อการดําเนิ นงาน สําหรับการให้ความเห็ นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิ น และระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
หลักปฏิ บัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพือ่ ความยั่ งยื น
หลักปฏิ บัติ 2.1 การดูแ ลกิ จ การให้ มี วั ต ถุป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมายหลั ก ที่ ชั ด เจน (Objectives) เพื่อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ทั้ ง
กิ จ การ ลูก ค้ า ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย และสั ง คมโดยรวมอย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงเป้ าหมายขององค์กรในการดําเนิ นกิ จการให้มี
ความน่าเชื่ อถือ และเป็ นที่ ไว้วางใจของลูกค้า กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผล โดยมุ่งเน้น
การทํางานเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่น่าเชื่อถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซึ่ ง
มีนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาการทํางานให้รวดเร็ ว ถูกต้อง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ
บริ การอย่างต่อเนื่อง กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์
สุตจริ ต อย่างมีเหตุผล และระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
หลักปฏิ บัติ 2.2 กากั บ ดูแ ลให้ มั ่ น ใจว่ า วั ต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนกลยุ ท ธ์ ข องกิ จ การให้ ส อดคล้ อ งไปตาม
เป้ าหมายหลั ก ของ กิ จ การ โดยมี ก ารนานวั ตกรรม และเทคโนโลยี ม าใช้ อ ย่ า งเหมาะสมปลอดภั ย
คณะกรรมการบริ ษ ัท กํา กับ ดู แ ลให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การนํา นวัต กรรม และเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการสร้ า ง
ความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิ
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ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิ บัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิ ผล
หลักปฏิ บัติ 3.1 การกาหนด และทบทวนโครงสร้ า งกรรมการ ทั้ ง ในเรื่ อ งขนาด องค์ ป ระกอบ สั ด ส่ ว นกรรมการอิ ส ระที่
เหมาะสม และจาเป็ นต่ อ การนาพาองค์ ก รสู่วัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ กาหนดไว้
3.1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั จากคุณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่
โดยคํานึ งประสบการณ์ วิชาชี พ ความสามารถ คุ ณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ
โครงสร้างกรรมการ และมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการอิสระนั้น ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการรับรอง และอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
3.1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถทํางานร่ วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจ ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(ข) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
(ง) ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มี
นัย หรื อผูม้ ี อํานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของ บริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บ ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดย
นับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่มีอาํ นาจควบคุมหรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
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บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ท้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ฉ) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของ บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้ง ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
3.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ต้องมีจาํ นวนกรรมการไม่
น้อ ยกว่า 5 ท่ า น และไม่ ค วรเกิ น 12 ท่ า น และกรรมการไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวนกรรมการทั้ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรื อ
กลุ่มใดมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรื อคนเดียว เพื่อช่วยให้บริ ษทั มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการ
สร้างกลไกการถ่วงดุลที่ดี ประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลาย
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ รวมไปถึงความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบั บริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบ ดังนี้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)
คณะกรรมการทั้ง 7 ท่ า น มี คุ ณ สมบัติ ความเหมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การประกันวินาศภัย กล่าวคือ
(ก) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีจาํ นวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) ประธานกรรมการ เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบาย
ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้พิจารณาและกําหนดเป้ าหมายทาง
ธุรกิจกับฝ่ ายจัดการ มีการติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ชิด ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์
และนโยบาย และให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
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ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยจะสนับสนุนกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในการประชุม แบะแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ
(ค) กรรมการอิสระ มีจาํ นวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่ วนการถือหุ ้น จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลักปฏิ บัติ 3.2 การพิจ ารณาเลื อ กบุค คลที่ เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และเพื่อ ให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ป ระกอบ และการ
ดาเนิ น งานของคณะกรรมการเอื้ อต่ อ การใช้ ดุล ยพินิ จ ในการตั ดสิ น ใจได้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ
3.2.1 ความเป็ นอิ สระของกรรมการ
คณะกรรมการมี การคัดเลื อ กบุ คคลเข้ามาดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการต้องเป็ น
กรรมการอิสระ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลบริ หารงานประจํา
3.2.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริ หารงานประจําออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมี หน้าที่ รับผิดชอบต่างกัน โดยประธาน
กรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่ วมบริ หารงานประจํา แต่จะให้การ
สนับสนุน และให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การ ในขณะที่กรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าของบริษัท
(ก) กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(ข) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับบริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมใน
ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดมาตรการดูแล
ให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุ ไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ ม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
(ง) มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ ตอ้ งการให้กรรมการอภิ ปรายประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ
ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(จ) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
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(2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ัดการ
(ก) บริ หารกิ จการของบริ ษ ัทให้เ ป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ และข้อ บัง คับ ตลอดจนระเบี ย บอํา นาจ
ดําเนิ นการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) กําหนดเงื่ อนไขในการทํางานของพนักงานและลูก จ้าง ออกคําสั่งหรื อประกาศกําหนดวิธีการ
บริ หารงานและการดําเนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ
หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กิ จการเกี่ ยวกับบุ คคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนาม มี อาํ นาจ
กระทําการแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่ งอํานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในข้อ ก. เว้นแต่รายการที่
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วม
ประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้บุคคล
ใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
(ง) การอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท กํา หนด จะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด
(จ) การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้น
สภาพ รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการ
หรื อระเบียบข้อบังคับกําหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
(ฉ) บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ กฎหมายว่า ด้ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน วิน าศภัย
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่
ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะต้องใช้
ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่าง
เต็มที่
3.2.3 คณะกรรมการชุดย่ อยแต่ละชุด
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เรื่ องที่สาํ คัญได้รับการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบ
ครอบ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง และกลัน่ กรองข้อมูล โดยคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ดจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย และจัด ทํา รายงานเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบ และคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุ ม ัติก ฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบทบาท
หน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะถูกระบุไว้ในรายงานประจําปี
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
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3) คณะกรรมการลงทุน
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หลักปฏิ บัติ 3.3 กากั บ ดูแ ลให้ ก ารสรรหาและการคั ด เลื อ กกรรมการ มี ก ระบวนการที ่ โ ปร่ ง ใสและชั ด เจน เพื ่อ ให้ ไ ด้
คณะกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบที่ กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่
มีความรู ้ ความสามารถ มี ความเหมาะสม และประสบการณ์ ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย โดยขั้นตอนการคัดเลื อกจะเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้
โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักปฏิ บัติ 3.4 การพิจ ารณาค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
บริ ษทั ฯ มิได้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ชัดเจน โปร่ งใส
เหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการเพื่อพิจารณากําหนดก่อนนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นใจ และขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจาณาอนุมตั ิ
หลักปฏิ บัติ 3.5 การกากั บ ดูแ ลความรั บ ผิด ชอบและจั ด สรรเวลาอย่ า งเพีย งพอในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการ
ทุก ท่ า น
3.5.1 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3.5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับจํานวนบริ ษทั ที่ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
แต่ละท่านจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านจะสามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
- กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง แต่ตอ้ งไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และกิจการนั้นต้องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษทั โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
3.5.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องนํา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่ งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันมิให้นาํ ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
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หลักปฏิ บัติ 3.6 การจั ดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ นหน้ า ที่ ป ระจาของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
และกรรมการรายบุค คล เพื่อ นาผลประเมิ น ไปใช้ สาหรั บ การพัฒ นาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รั้ ง ต่ อ ไป
3.6.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี ที่ ผ่านมา และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
สะท้อนถึงการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรู ปแบบ และหลักเกณฑ์ในการเมิน มีดงั นี้
1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ, การประชุ ม ของคณะกรรมการ, การทํา หน้า ที่ ข องคณะกรรมการ, ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร และการพัฒนาตนเองและผูบ้ ริ หาร
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ
3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
มีหวั ข้อการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒ นาต่อไป ซึ่ งขั้นตอนและผลการ
ประเมินได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิ บัติ 3.7 กากั บ ดูแ ลให้ ค ณะกรรมการและกรรมการแต่ ล ะท่ า นมี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ลั ก ษณะ
การประกอบธุร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุร กิ จ ตลอดจนสนั บ สนุน ให้ ก รรมการทุก ท่ า นได้ รั บ การ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะและความรู้สาหรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการอย่ า งสม่า เสมอ
ในด้านการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่ วม
การสัมมนา / อบรมหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อการเพิม่ พูนความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการเป็ นกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) ได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)
หลักสู ตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจัดการอบรมภายในบริ ษทั เพื่อให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง รวมไปถึง เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการอบรม และ
สัมมนาของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิ บัติ 3.8 กากั บ ดูแ ลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ที่
จาเป็ น และแต่ งตั้ ง เลขานุก ารที่ มี ค วามรู้เ หมาะสมต่ อ การสนั บ สนุน การดาเนิ น งานของคณะกรรมการ
3.8.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสมํ่า เสมอ โดยกํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม
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คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดื อน (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น เพื่อ
พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
- มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาํ หนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
นําส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศและข้อมูลที่สาํ คัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผู ้จดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศ และรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทําความรู ้จักกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
- ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอวาระการประชุม และจัดสรร
เวลาในการอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดง
ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
3.8.2 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้คาํ แนะนํา และสนับสนุนงานของบริ ษทั เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดู แ ลให้มี การบริ หารงานตามหลักการกํา กับ ดู แลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ง ติ ด ตามนโยบายและข้อ แนะนําของ
คณะกรรมการ ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
- รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารต่างๆ
- กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ
- ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแล
หลักปฏิ บัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและพัฒนาบุคลากร
หลักปฏิ บัติ 4.1 ดาเนิ น การสรรหาและพัฒ นากรรมการผู ้จั ด การ และบริ ห ารระดั บ สูง ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จาเป็ นต่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่เ ป้ าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มิ ไ ด้มี ค ณะกรรมการสรรหาในการพิ จารณาคัด เลื อ กบุ ค คลมาดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ แต่จะกําหนดกรอบการคัดเลือกบุคคล จากคุณสมบัติที่ทางบริ ษทั กําหนดไว้ อาทิ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ จริ ยธรรม
ต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทํางาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมพิจารณากับกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการสรรหา และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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4.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการเตรี ยมพร้ อม สําหรั บบุ คคลกรที่ จะมาเป็ น
ผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการ
สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู ้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และความมีจริ ยธรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ดาํ เนินการไปอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการอบรม
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิ บัติ 4.2 กากั บ ดูแ ลโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและการประเมิ น ผลที่ เ หมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิ บตั ิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
- การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่ เป็ นเงิ นเดื อน เช่ น โบนัส และผลการดําเนิ นงาน
ระยะยาว
- การกําหนดนโยบายในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน โดยคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัยค่ า ตอบแทนในอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับผลของการดําเนินกิจการของบริ ษทั
- การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และประกาศให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
4.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ี บทบาทเกี่ ยวกับ การกํา หนดค่ าตอบแทนและการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ อง ดังนี้
- เห็ นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็ นตาม
วัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี
- การอนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบตั ิงาน และปั จจัย
อื่นๆ ควบคู่กนั ไป
4.2.3 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ
อนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้สอดคล้องกับ
หลักการประเมิน ตลอดจนกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงานทั้งองค์กร
หลักปฏิ บัติ 4.3 เข้ า ใจในโครงสร้ า งและความสั ม พัน ธ์ ข องผู ้ถื อ หุ้น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารและการดาเนิ น งาน
ของกิ จ การ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลง
ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นลากลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงของผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งมีผลต่ออํานาจใน
การควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั คอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และดูแลไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิ บัติ 4.4 ติ ด ตามดูแ ลการบริ ห ารและพัฒ นาบุค ลากรให้ มี จานวน ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และแรงจูง ใจที่
เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เป็ นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ ให้
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พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ขององค์กรไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็ นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ
สําหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุ นให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงความเสี่ ยงต่างๆ
หลักปฏิ บัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิ บัติ 5.1 ให้ ค วามส าคั ญ และสนั บ สนุน การสร้ า งนวั ต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มูล ค่ า แก่ ธ ุร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า ง
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ลูก ค้ า หรื อ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการดําเนิ นธุรกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งมีการทบทวนกลยุทธ์
แบบแผนต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เน้นยํ้าให้พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
และรวดเร็ ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก และไม่สนับสนุนให้มีการ
กระทําที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อหลักจริ ยธรรม เพื่อให้เป็ นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและสังคม
หลักปฏิ บัติ 5.2 ติ ด ตามดูแ ลให้ ฝ่ ายจั ด การประกอบธุร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สะท้ อ นอยู่ ใ นแผนการดาเนิ น งาน (Operation plan) เพื ่อ ให้ มั่ น ใจว่ า ทุก ฝ่ ายขององค์ ก รได้
ดาเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ วั ตถุป ระสงค์ เ ป้ าหมายหลั ก และแผนกลยุ ท ธ์ (Strategies) ของกิ จ การ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิ จ
ดําเนิ นไปด้วยความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และเป็ นแนวทางให้ทุกส่ วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้
5.2.1 ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บัติกับพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพพนักงานเป็ นสําคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี สวัสดิการกูย้ ืมเงินทัว่ ไป / ที่
อยู่อาศัย สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกําหนดข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลตามหลัก เกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้ พฒ
ั นาศักยภาพและส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสพัฒนาทักษะการงานในด้านอื่นๆ
5.2.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้วยการเสนอกรมธรรม์
ที่มีความเหมาะสม และการบริ การที่ดีตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลขอลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมในราคายุติธรรม และการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรม รวดเร็ ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสี ยหายตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์
5.2.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุรกิจคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต และโปร่ งใส โดยยึดถือ
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้ง
ให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดระเบียบในการจัดหา และดําเนิ นการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยก หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จาก
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คู่คา้ และไม่ท ําธุ รกิ จกับคู่ค ้าที่ ละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน หรื อละเมิ ดทรั พ ย์สินทางปั ญญา หรื อมี พฤติ กรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
5.2.4 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษ ัทฯ ป้ องกัน ดู แล ลด และจัดการให้ม ั่นใจว่า ในการดํา เนิ น งานของบริ ษทั จะไม่ สร้ า ง หรื อก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมไปถึงการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้ า การใช้น้ าํ หรื อทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามดูแล และควบคุมการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอให้มีการฟื้ นฟู และดํารงไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5.2.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส และเป็ นธรรม ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรม และมุ่งเน้นการดําเนิ นกิ จการที่ แข่งขันด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ หาร เพื่ อให้เป็ นที่ พอใจ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
5.2.6 ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มุ่งดําเนิ นธุรกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย และดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานกํากับดูแล
บริ ษทั ฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผย และพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่ หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อ
แสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
5.2.7 การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส และตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่ งผลเสี ย
ต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอรัปชัน่ โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคนจะต้องยึดถื อ และนําไปปฏิ บตั ิ ตามอย่าง
เคร่ งครัด
หลักปฏิ บัติ 5.3 การติ ด ตามดูแ ลให้ ฝ่ ายจั ด การจั ด สรรทรั พ ยากรให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดย
คานึ ง ถึ ง ผลกระทบและการพัฒ นาทรั พ ยากรตลอดสาย เพื่อ บรรลุวั ต ถุป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลั ก ได้
อย่ า งยั่ ง ยื น
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึงทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดําเนิ นงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ
ธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงว่า ในการดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายมีความจําเป็ นที่ ตอ้ งใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย จึ งมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการ จัดสรรทรัพยากรแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริ ษทั
5.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันไป ดังนั้น จึง
เล็งเห็ นถึงผลกระทบ และจัดสรรทรัพยากรเป็ นอย่างดี โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแล และพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีการทบทวน
และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการเป็ นหลัก
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หลักปฏิ บัติ 5.4 การก ากั บ ดูแ ลและบริ ห ารจั ด การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ องค์ ก รที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของกิ จ การ รวมทั้ ง ดูแ ลให้ มี ก ารนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ่ม โอกาสทางธุร กิ จ และ
พัฒ นาการดาเนิ น งาน การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่อ ให้ กิ จ การสามารถบรรลุวั ต ถุป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย
หลั ก ของกิ จ การ
5.4.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ แ ผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นผูว้ างกลยุท ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคํานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งในการดําเนิ นธุรกิจ และกําหนดแนวทางแก้ไขในการ
รองรับหากไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ โดยมีการปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริ ษทั ให้
ทันสมัย เท่าทันกับอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํารายงานความเสี่ ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
5.4.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการรักษามัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดําเนินงาน และรักษาความมัน่ คงระบบสารสนเทศในบริ ษทั และป้ องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิ
ชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิ บัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิ บัติ 6.1 กากั บ ดูแ ลระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในบริ ษั ท ที่ จ ะทาให้ บ รรลุวั ต ถุป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
6.1.1 ระบบการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการทําหน้าที่พิจารณา และกํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี การจัดประชุ มอย่างน้อ ย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงสําคัญของบริ ษทั ฯ มี 11 ด้าน ดังนี้
- ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ ยงด้านประกันภัย
- ความเสี่ ยงด้านตลาด
- ความเสี่ ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
- ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
- ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ
- ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย
- ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
- ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเสี่ ยงจากระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุ ปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกๆ ไตรมาส
6.1.2 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ ค วบคุ มการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ และส่งเสริ มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิ บัติ 6.2 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอิ ส ระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย
คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้
6.2.1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและมี การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and
completeness)
6.2.2 สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
6.2.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
6.2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6.2.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
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(ช) ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ต าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.2.7 ปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการพัฒนา และสอบทาน
ประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจคณะกรรมการตรวจสอบใน
การแสดงความเห็นต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และการหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และจัดทํารายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิ บัติ 6.3 ติ ด ตามดูแ ลและจั ด การความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ฝ่ ายจั ด การ
คณะกรรมการ หรื อ ผู ้ถื อ หุ้น รวมไปถึ ง การป้ องกั น การใช้ ป ระโยชน์ อั น มิ ค วรในทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มูล และ
โอกาสของบริ ษั ท และทาธุร กรรมกั บ ผู ้ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วโยงกั บ บริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ ส มควร
บริ ษทั มีนโยบายการกํากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้
เปิ ดเผยเพื่อทําการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ก่อนข้อมูลนั้นจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน โดยเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติข องกฎหมายเกี่ ยวกับ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ และกํา หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จัดทํารายงานการถื อ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังกําหนดข้อพึงปฏิ บัติของพนักงานบริ ษทั ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิ จ เกี่ยวกับเรื่ องการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในบริ ษทั หรื อ นําข้อมูลภายในหรื อ
สารสนเทศที่ มีสาระสําคัญที่ได้รับระหว่างปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทําให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อ กระทําการอัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรื อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ของพนักงานในระดับต่าง ๆ และหากพบว่ามีบุคคลใดใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทาํ ให้บริ ษทั ได้รับความ
เสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจะจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
หลักปฏิ บัติ 6.4 กากั บ ดูแ ลให้ มี ก ารจั ด ทานโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นการต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั่ น ที่ ชั ด เจนและสื่ อ สารใน
ทุก ระดั บ ขององค์ ก ร และต่ อ คนนอกเพื่อ ให้ เ กิ ด การนาไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดําเนิ นการ ใช้อาํ นาจหน้าที่ให้การสนับสนุ น หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
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คอร์รัปชัน่ เป็ นประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกําหนดในการดําเนิ นการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นกระทําการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
ให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบี ยบของบริ ษทั โดยทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสําหรั บ
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําที่น่าสงสัย ซึ่ งบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ
หลักปฏิ บัติ 6.5 กากั บ ดูแ ลให้ กิ จ การมี ก ลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการดาเนิ น การในกรณี มี ก ารชี้ เบาะแสการทุจ ริ ต
คอรั ป ชั่ น
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และการดําเนิ นการ กรณี มีการชี้เบาะแส ข้อ
ร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการ ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนที่เหมาะสม
และปลอดภัยไว้สาํ หรับผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดความอ่อนแอของการกํากับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน
ที่ปกติ การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด การถูกละเมิดสิ ทธิ การข่มขู่ การทุจริ ต หรื อมีขอ้ สงสัยอื่นๆ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า และ
ประชาชนทัว่ ไป หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
ที่อยู่
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เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์
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โทรสาร : 02-275-4919
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ได้โดยตรง ผ่านเลขานุการบริ ษทั
หลักปฏิ บัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิ บัติ 7.1 จั ดการระบบการจั ด ทารายงานทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มูล ทางการเงิ น ให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
7.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์
รับผิดชอบจัดทําการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วน และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล กรณี ที่เป็ น
รายงานทางการเงิน ดังนี้
1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
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7.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจําปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดทําคําอธิ บาย และการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะทางการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาสได้ดีกว่าข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
หลักปฏิ บัติ 7.2 ติ ดตามดูแ ลความเพีย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และความสามารถในการชาระหนี้
7.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีฝ่ายติ ดตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดําเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากมี
ข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
7.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้หากมีการอนุมตั ิทาํ รายการใดๆ หรื อมีการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นอนุ มตั ิ ต้องมัน่ ใจว่าการทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ องในการดําเนิ นกิ จการ สภาพคล่องทางการเงิ น หรื อ
ความสามารถในการชําระหนี้
หลักปฏิ บัติ 7.3 ดูแ ลให้ มี ก ารจั ดทาแผนและกลไกในการแก้ ไ ขปั ญหาทางการเงิ น โดยคานึ งถึ งสิ ท ธิ ผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริ ษทั ได้จดั ทําแนว
ทางการปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนในการรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและ
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว เพื่อรับมือกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่ จะประสบปั ญหา โดยแนวทางการปฏิบตั ิจะอยู่ภายใต้
กรอบที่ต้ งั ไว้และคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิ บัติ 7.4 จั ด ทารายงานความยั่ ง ยื น ตามความเหมาะสมของบริ ษั ท
7.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความลับของบริ ษทั รั่วไหล ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
7.4.2 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น ประวัติกรรมการ, ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร, โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น , ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น , นโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี, คู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น โดยนําเสนอทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งช่วยให้ผู ้
ถือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
หลักปฏิ บัติ 7.5 จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ ผู ้รั บ ผิด ชอบงานนั ก ลงทุน สั ม พัน ธ์ เ พื่อ ทาหน้ า ที่ สื่ อ สารกั บ ผู ้ถื อ หุ้น และผู ้มี ส่ ว น
ได้ เ สี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยข้อมูลที่ เปิ ดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน และ
โปร่ งใส ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป เนื่ องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยจะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามหน่วยงานควบคุมกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานฝ่ ายนักลงทุ นสัมพันธ์ข้ ึ น เพื่อทําหน้าที่ เป็ นศู นย์กลางในการติ ดต่อสื่ อสาร
สอบถามข้อมูลสําคัญของบริ ษทั รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากนักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่
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⚫

ที่อยู่

คุณสมพร รษบุตร
: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์

: charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ : www.charaninsurance.co.th
โทรศัพท์ : 02-276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 02-275-4919
หลักปฏิ บัติ 7.6 ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเผยแพร่ ข้อ มูล
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยมี การ
เปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิ บัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
หลักปฏิ บัติ 8.1 ดูแ ลให้ ผู้ถื อ หุ้น มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งสาคั ญ ของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุ ้น ดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อบริ ษทั ฯ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยจัดให้มีการประชุมภายใน
4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ทราบ และสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องต่างๆ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระ /
คําถาม และการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น 3 เดื อน โดยบริ ษทั จะ
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
8.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้เรื่ องสําคัญ ทั้งประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการพิจารณา และ / หรื อ อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
จัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล และการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
8.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุม โดยคํานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
8.1.4 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทําหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดย
จัดทําเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
วัตถุประสงค์และเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนดสําหรับผูถ้ ือ
หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.1.5 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่ากว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และทํา
การโฆษณา การนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
8.1.6 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น สามารถส่ งคําถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อส่งจดหมายผ่านทางช่องทางที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้
หลักปฏิ บัติ 8.2 ดูแ ลการดาเนิ น การในวั น ประชุม ผู ้ถื อ หุ้ น ให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเอื้ อ
ให้ ผู้ถื อ หุ้น สามารถใช้ สิ ท ธิ ของตน
วันประชุมผูถ้ ือหุ้น
8.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ไม่มีการกระทําใดๆ ที่ เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม หรื อสร้าง
ภาระให้ผถู ้ ือหุน้ จนเกินควร เช่น ไม่กาํ หนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนําเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้
8.2.2 บริ ษทั ฯ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยใช้ระบบการยิงบาร์ โค๊ดในการลงทะเบียน
การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุม ให้
การประชุมดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
8.2.3 ประธานกรรมการ จะทําหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น มีหน้าที่ ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุ มให้เหมาะสม พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีที่ปรึ กษาทางกฎหมายทําหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั มีอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น ตัวแทนจาก
สมาคมผูล้ งทุนไทย ทําหน้าที่สงั เกตการณ์ในการนับคะแนน
8.2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย รวมทั้งตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งหากไม่ติดภาระสําคัญ เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบคําถามในประเด็นต่างๆ จากผูถ้ ือหุน้
8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูแ้ จ้งจํานวน และสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และการออกเสี ยงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสี ยง
และการนับคะแนนเสี ยง
8.2.6 ในการประชุม บริ ษทั ฯ จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนสําหรับทุกวาระการประชุม สําหรับการออกเสี ยง
ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้างมากเป็ นมติ
หลักปฏิ บัติ 8.3 คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยมติ ที่ ป ระชุม และจั ด ทารายงานการประชุม ผู ้ถื อ หุ้น ให้ เ ป็ นไปอย่ า ง
ถูก ต้ อ งและครบถ้ วน
หลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
8.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้บริ ษทั ฯ แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ
ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสี ยง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทําการ
ถัดไป และจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นําส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
8.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
- รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วม และไม่เข้าร่ วมประชุม
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- วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็ นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสี ยง
และจํานวนบัตรเสี ย) ของแต่ละวาระ
- ประเด็นคําถาม และคําตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ าม และผูต้ อบ
โดยหลักการกํากับดูแลกิจการนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตั ิที่ใช้ปฏิบตั ิภายในของบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็ นไปตามกฎหมาย โดยให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และระเบี ยบของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายงานการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
บริ ษทั ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาํ คัญเกี่ยวกับการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ของระบบการกํากับดูแล
กิจการในรอบปี ที่ผา่ นมาอยูเ่ สมอ โดยมีการปรับปรุ ง แก้ไข ข้อมูล ชุดเดิมให้เป็ นปั จจุบนั ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง และมีการนํา
ผลการทบทวนมาปฏิบตั ิใช้กบั หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG-Code) และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการกํากับดูแล ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ (AGM Checklist) ประจําปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้คะแนนอยูใ่ นระดับ “ดี” และบริ ษทั ฯ ยังได้รับผลการประเมินการรายงานการ
กํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย ปี 2562 ผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดี ” หรื อ 3 ดาว จากการสํารวจตามโครงการสํารวจการ
กํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยน ประจําปี 2562 (CGR 2019) ซึ่ งจัดขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดย
แหล่งข้อมูลที่ สมาคมสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ใช้ในการประเมิน ได้แก่ รายงานประจําปี , แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1), หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ , ข้อบังคับบริ ษทั , นโยบายการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี , เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ, ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท ที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย, สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าํ องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ โดยได้ยดึ การปฏิบตั ิงามตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานที่ดีของกรรมการ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอย่างเท่าเที ยมกัน มุ่งเน้นที่ จะบริ หารงานขององค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่า
กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และเป็ นหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่
ความสําเร็ จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิตามคุณลักษณะของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีโดยสะท้อนคุณค่า และแนวปฏิบตั ิที่คลอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริ ษทั ฯ มิได้มีคณะกรรมการสรรหา แต่จะร่ วมกันพิจารณากลัน่ กรองผูท้ รงคุณวุฒิที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริ หารสูงสุด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็ นที่ยอมรับ มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวฒ
ุ ิ
ภาวะและความมัน่ คง มีคุณสมบัติเหมาะสมครบตามข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายในการดําเนินงาน
ของบริ ษ ัท รวมถึ ง ความรู ้ ค วามชํา นาญเฉพาะด้า นหรื อ ทัก ษะที่ จ ํา เป็ น เพื่อ เสริ มสร้ า งความแข็ง แกร่ ง และประสิ ท ธิ ผ ลของ
คณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมื ออาชี พและมี ความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้ าง ขนาด และองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการควบคู่ไปด้วย
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริ ษทั ฯ ยังไม่ มีคณะอนุ กรรมการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร แต่มีกระบวนการที่ ชัด เจน โปร่ งใส
เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน และมี ขนาดที่ ใกล้เคี ยงกัน รวมทั้งคํานึ งถึ งผลประกอบการเพื่อพิจารณาก่ อนนําเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการเพื่อ
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พิจารณาตัดสิ นใจ และจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยนโยบายการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
กรรมการ

ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
เบี้ยประชุม

บาเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการ


ประธานกรรมการ



กรรมการ

20,000 บาท / ครั้ง

15,000 บาท / คน / ครั้ง

300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5
ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5
ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
 กรรมการ
กรรมการชุดย่ อยอื่ นๆ


20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
✕

✕
✕
✕

การกาหนดค่าตอบแทนของ CEO
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของ CEO โดยได้
มีการจัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระเมิน และร่ วมกันพิจารณา
อนุมตั ิ ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ ดั การ ถือเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน
กรรมการผูจ้ ดั การเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ระยะสั้น
ส่วนที่ 1 ประเมินจากผลการดําเนินงานในองค์กร
ส่วนที่ 2 ประเมินผลด้านความเป็ นผูน้ าํ (ความเป็ นผูน้ าํ , การกําหนดกลยุทธ์, การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์, การวางแผนและผล
การปฏิ บัติงานทางการเงิ น, ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริ หารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร, การสื บทอดตําแหน่ง และคุณลักษณะส่วนตัว) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ระยะยาว
จ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น เพื่อพิจารณางบการเงิน
การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
(2) มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาํ หนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ นําส่ ง
เอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในปี 2562 ได้มีการกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้) ดังต่อไปนี้
ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563

3

วันที่ 9 สิ งหาคม 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

4

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 5 สิ งหาคม 2563

5

-

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

6

-

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

(3) ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ัท ฯ กํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ จํา นวนองค์ป ระชุ ม ขั้น ตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(4) คณะกรรมการบริ ษทั สามารเข้าถึงสารสนเทศ แลข้อมูลที่สาํ คัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ เพื่อให้
สารสนเทศ และรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทําความรู ้จกั กับผูบ้ ริ หารระดับสู งใน
การประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
(6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอวาระการประชุม และจัดสรรเวลาใน
การอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความ
คิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
ความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารกํา หนดบทบาทหน้าที่ ข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ ห าร โดยได้ส งวนสิ ทธิ์ อํา นาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ กําหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าทีที่สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูร้ ั บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ี ความรู ้ เกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความ
เชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
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การพัฒนากรรมการ
(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดําเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ
เสริ มสร้างความรู ้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกท่านทั้งในแง่การกํากับดูแลกิจการที่ดี เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็ วที่สุด โดยมีเลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
- เรื่ องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินงาน และเยีย่ มชมการทํางานของแต่ละฝ่ าย
- การพบปะหารื อ : กับประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการเข้ารับตําแหน่ งของกรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ เป็ น
ปั จจุบนั จึงได้ปรับปรุ งคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สาํ คัญ เช่น
นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์ต่างให้กรรมการทุกท่านได้ทราบโดยทัว่ กัน
(2) การพัฒนาความรู้
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ กรรมการ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานให้ส ามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยูเ่ สมอและยังเป็ นการเพิม่ มุมมองความคิดที่เป็ นประโยชน์นาํ มาปนระยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ จึงมี
นโยบายให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู ้ในหลักสู ตรต่างๆ อาทิเช่น หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD)
โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วมการอบรม / สัมมนา จํานวน 33 หลักสู ตร มีกรรมการเข้ารับ
การอบรม / สัมมนา จํานวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็ นจํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ยคนละ 6 ชัว่ โมงต่อปี
การประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ของกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เป็ น
การประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการ
ประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และเพิ่มประสิ ทธิภาพของกรรมการตามหลักสูตรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
กระบวนการ และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิ ดความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
(2) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ป และวิเคราะห์ผลการประเมิน
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ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ ผ่านมา และรายงานผลการวิเคราะห์ จากการประเมิ นให้
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
(3) เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผู ้นํา ผลวิเ คราะห์ และความเห็ น เพิ่ ม เติ ม จากคณะกรรมการบริ ษ ัท ไปจัด ทํา แผนเพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
หัวข้อการประเมิน

คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

✓

✓

✓

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

✓

✓

✓

การประชุมของคณะกรรมการ

✓

✓

✓

การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ

✓

✕

✕

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร

✓

✕

✕

การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

✓

✕

✕

ผลการประเมินการปฏิ บัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ประจาปี 2562 มีดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจาปี 2562
คะแนนเฉลี่ย 3.52 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.58

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.45

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.48

- การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.63

- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.74

- การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.29

(2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2562
คะแนนเฉลี่ย 3.10 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.36

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.37

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 2.57

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.64 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.86

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.50
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- การประชุมของคณะกรรมการ
3.2 คณะกรรมการบริหาร
คะแนนเฉลี่ย 3.44 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.57

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.67

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.33

ค่าเฉลี่ย 3.33

นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวกับผูถ้ ือหุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสีย
สิทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
ก่อนวันประชุม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งเสริ มและคุม้ ครองผูถ้ ือหุ ้นให้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ เรื่ องต่างๆ ที่ผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียม เช่น การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ารวมถึงการส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญ
ต่างๆ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. และได้มอบหมายให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาตามที่ กฎหมายกําหนด และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ล่วงหน้าก่ อ นการประชุ ม 30 วัน เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้มีเวลาศึ กษาข้อมูล ประกอบการประชุ มล่ วงหน้า อย่างเพีย งพอ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดที่
ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เกี่ ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุ ม กฎเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่ วมการประชุ ม
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในแต่ละวาระเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา
ในแต่ละวาระจะระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวโดยไม่มี
การกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ หรื อการเข้าร่ วมประชุมฯ ของผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้
ในหนังสื อเชิญประชุม มีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ เตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จาํ เป็ นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อรักษาสิ ทธิ ใน
การเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อพิมพ์ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการประชุม
วันประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอย่างมาก โดยคํานึ งถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก จึงเลือกสถานที่การ
จัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ณ ห้อ งรั ชดา 2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ซึ่ งสะดวกต่อการเดิ นทาง เนื่ องจากอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี รัชดาภิเษก และได้อาํ นวยความสะดวก
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เดิ นทางมาเข้าร่ วมประชุ ม อาทิ จัดเตรี ยมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ ตอ้ นรั บ จัดเจ้าหน้าที่ ลงทะเบี ยนในจํานวนที่
เหมาะสม มีการนําระบบ Barcode เข้ามาใช้อาํ นวยความสะดวกในการลงทะเบี ยน และการนับคะแนนเสี ยง พร้อมทั้งจัดพิมพ์
เอกสารประกอบการประชุม หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด รวมไปถึงบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้าได้ 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั ฯ เลขานุการบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น โดยในปี 2562 ได้มีอาสา
พิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เป็ นผูส้ ังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ก่อนเริ่ มการประชุมประธานได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ้ ีแจง
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงอย่างโปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งภายหลัง
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ และได้จดั สรรเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดง
ให้เห็ นถึงความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ และผูบ้ ริ หารจะตอบทุก
ข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น บริ ษทั ฯ ได้มีการจดบันทึ กการประชุมพร้อมทั้งคําถาม-คําตอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมถึงผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกสี ยง และบัตรเสี ย
หลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุม ข้อซักถาม และคําชี้แจ้งที่เป็ นสาระสําคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่ งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมผลการลงคะแนนเสี ยง ภายในวันถัดจาดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และได้จดั ส่ งให้แก่หน่ วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ มีการประชุม รวมถึงเผยแพร่ รายงานการ
ประชุมเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
การปฏิ บัติต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ างเท่าเทียม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ น และให้ความสําคัญในการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม เพื่อ
เป็ นการป้ องกันการใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่ ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีมติดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะดําเนิ นการตามลําดับระเบี ยบวาระที่ ได้แจ้งไว้ในหนั งสื อเชิ ญประชุม และไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่
ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสิ นใจ
2. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่ งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบโดยทัว่ กัน
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันกลัน่ กรอง เรื่ องที่
ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัท จะถู ก บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม สํา หรั บ วาระที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลบนเว็บไซต์บริ ษทั ต่อไป
3. บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะ โดยการจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
ตามประกาศของกระทรวงพาณิ ชย์ และรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อให้ถือหุ ้นที่
จะประสงค์มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมการตรวจสอบ พร้ อมข้อมูล
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เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น สําหรับหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ผอู ้ ื่นเข้า
ร่ วมประชุมแทน และไม่ได้ติดอากรแสตมป์ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการเข้าร่ วมประชุม
4. ก่อนเริ่ มการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนในห้อง
ประชุม โดยถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการลงคะแนนเสี ยง กล่าวคือ ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
อยูโ่ ดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง และการลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ โดยเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุก
วาระ โดยเฉพาะวาระเรื่ องการแต่ง ตั้งกรรมการ บริ ษ ัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นใช้สิท ธิ ใ นการพิจ ารณาแต่งตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และได้ดาํ เนินการประชุมไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่น ระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการออกเสี ยงเพื่อลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม
5. การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยบริ ษทั ฯ ทําการแจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกท่าน โดยจัดทําบัตรลงคะแนนเสี ยงแยกตามวาระที่สาํ คัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่สมควร ซึ่ งจะมีการเก็บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และนําผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า
ในหนังสื อมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบ
6. บริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสี ยงที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสี ยง, และบัตรเสี ย ใน
แต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่าง
ครบถ้วน หลังจากการประชุ ม 14 วัน บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และจัดเก็บเป็ น
รายงานการประชุมไว้ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบได้
7. บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั ฯ ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ในทุกระดับชั้น นําข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งนําส่งรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียด
ของมาตรการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน”
สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ฯ มี การดําเนิ นธุ รกิ จ และการบริ หารจัด การในองค์กรอย่า งถูก ต้อง โปร่ งใส ไม่ ขดั ต่ อกฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกรายว่า สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานเหล่านี้ ได้รับการคุม้ ครองและดูแลเป็ นอย่างดีตามข้อกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดกรอบความประพฤติดา้ นจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นกรอบความเข้าใจว่าบริ ษทั ฯ
จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งสามารถจําแนกแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ดังนี้
- ผู ถ้ ือหุ้น : บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นให้ได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเท่าเที ยมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงมติ สิ ทธิ ในการเสนอความคิดเห็ นในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนสิ ทธิ ในการที่ จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม โดยบริ ษทั มุ่งเน้นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยผลตอบแทนที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริ ษทั ฯ คํานึงถึงพนักงานเป็ นสําคัญ เพราะถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการดํากิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงมีการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นธรรม และเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานเป็ น
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สําคัญ จึ งปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกัน โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิ การที่ เหมาะสม และเป็ นธรรม โดย
กําหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกําหนดค่าตอบแทน
พนักงานที่ สอดคล้องกับผลการดําเนิ น งานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อี ก ทั้งมี การกํา หนดข้อบังคับ เกี่ ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและส่งเสริ มความก้าวหน้ารวมถึง
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความสําเร็ จและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนยังให้ความสําคัญกับการจัดการสุ ขอนามัยในที่ทาํ งาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อพนักงานเป็ นสําคัญ
สวัสดิการต่างๆ มีดงั นี้
- บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งเงิ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน โดยที่พนักงานส่ งเข้าเป็ นเงินสะสมในทุกๆ
เดื อ น สํา หรั บ เงิ น กองทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นนี้ บริ ห ารโดยผู ้จัด การกองทุ น รั บ อนุ ญ าตแห่ ง หนึ่ ง โดยปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกูย้ มื ทัว่ ไป / ที่อยูอ่ าศัย
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล, ทันตกรรม
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี
- การเที่ยวหรื อเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนัก และเล็งเห็นความสําคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสําเร็ จของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง จึง
ได้ระลึกอยู่เสมอว่าการที่ บริ ษทั จะบรรลุไปสู่ เป้ าหมายได้น้ นั ต้องเกิ ดจากการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง จึ งเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนาเพื่อการเติบโตของพนักงาน โดยมีการฝึ กอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสู ตรการ
อบรมภายในบริ ษทั การส่งพนักงานไปอบรมในสถาบันต่างๆ ภายนอกบริ ษทั เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู ้ความสามารถของพนักงาน
ในการพัฒนาองค์กรให้ดีข้ ึน ไปสู่ ความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2562 บริ ษทั มีการฝึ กอบรมของพนักงาน คิดเป็ นจํานวนชัว่ โมง
เฉลี่ย 17.5 ชัว่ โมง/คน/ปี
- คู่ค้า : บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันที่สุตจริ ตโปร่ งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ น
ธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขได้ตอ้ งแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิ จารณาหาแนวทางการแก้ไข และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดระเบี ยบในการ จัดหาและ
ดําเนิ นการต่างๆ ที่ ชัดเจน ไม่เรี ยกหรื อรั บทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํ ธุ รกิ จกับคู่คา้ ที่ ละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชน หรื อละมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินผูค้ ู่คา้
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
- เจ้ าหนี้ : บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยไม่มีการกระทําใดๆที่ฝ่าฝื นเงื่อนไขที่ตกลง
ปิ ดบังข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งอันจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เจ้าหนี้ มาตลอด ทั้งนี้ หาก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุจาํ เป็ นให้ผิดนัดชําระหนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
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- ลูกค้า : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และบริ การให้ได้มาตรฐาน ให้ความคุม้ ครอง
ที่เหมาะสมเพียงพอต่อวามต้องการของลูกค้า ยึดหลักความยุติธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้ง ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อลูกค้าใน
เรื่ องของการให้ขอ้ มูลข่าวสารและข้อมูลอย่าถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับเรื่ องร้องเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
- คู่แข่ง : บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ น
ธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ ล ะ เมิ ดค วามลั บ
หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และยึดถือนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มองว่า คู่แข่งเปรี ยบเสมือนมิตรภาพทางการค้า และในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ
ในเรื่ องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- ชุมชนสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่ งแวดล้อมมาโดย
ตลอด โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมด้าน CSR เพื่อเป็ นการตอบแทนและคืนกําไรสู่สงั คมและชุมชน ตลอดจน
มีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ไม่สร้างหรื อก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน และฟื้ นฟูความหลายหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
- ภาครัฐ : บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดําเนิ นธุรกิ จให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับอย่าง
เคร่ งครัด ดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่ วยงานกํากับดูแล โดยการเปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่
หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อบริ ษทั
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
โดยกําหนดบทบาทของผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรง และกําหนดสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั รวมถึงมีนโยบายในการ
สื่ อสารภายในองค์กรเพื่อเป็ นการยึดถือปฏิบตั ิวา่ จะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ หรื อนําไปใช้แสวงหาประโยชน์
ส่ วนตน โดยกําหนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิ น หรื อข้อมูลอื่ นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั ที่ ทราบ เปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทําการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24
ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ของบริ ษทั
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญ คนใดกระทําผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัด
ค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลมูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยการแจ้งให้ทุกท่ าน
รับทราบถึงหน้าที่ ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรับทราบการจัดทํา
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และต้องสําเนารายงานต่อเลขานุ การบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใสตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ โดยสามารถสรุ ปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ได้ดงั ต่อไปนี้
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คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายโสภณ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

2. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

3. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ
แลกรรมการอิสระ

4. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

5. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการตรวจสอบ
แลกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

จานวนหุ้น
ณ 20.3.2563

จานวนหุ้น
ณ 20.3.2562

เปลี่ยนแปลง
(%)

-

-

-

-

-

-

200

200

-

-

-

-

2,635,144

2,564,044

2.77

6. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

108,000

108,000

-

7. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

718,100

709,000

1.28

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เจ้าหน้าที่บริหาร
รายชื่อ

จานวนหุ้น
ณ 20.3.2563

ตาแหน่ง

1. นายกิตติ

จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

2. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

3. นายวิสิทธิ์

ลิม้ เจริ ญสุข

4. น.ส.สุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

692,000

จานวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ณ 20.3.2562
(%)
692,000
-

-

-

-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเลและลอจิสติกส์

4,000

4,000

-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

1,000

1,000

-

1,000

1,000

-

5. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
6. นางสมใจ

บัณฑิตกฤษดา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

-

-

-

7. น.ส.ปุณรดา

อายุเจริ ญกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบ็ดเตล็ด

-

-

-

8. นายนพดล

สุวรรณการี ยก์ ลุ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

9. นางพรมพร

ลําดับพังค์

-

-

-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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- การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องนําส่ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั โดยจะต้องนําส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารตามแบบรายงานที่ กาํ หนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่ กาํ หนด โดยจะจัดเก็บที่ เลขานุ การบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้
ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น
บริ ษ ัทฯ มุ่งให้ความสําคัญ ในการดําเนิ นธุ ร กิ จด้วยความเป็ นธรรม และโปร่ ง ใส โดยบริ ษ ัทตระหนักว่า การทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็ นการกระทําที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะ
ส่งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทางบริ ษทั จึงได้มีการ
กําหนดนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ขึ้น โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและ
นําไปปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ มีดงั ต่อไปนี้
- จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรการป้ องกัน โดยมีการจัดผังองค์กรเพื่อควบคุมการบริ หารให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่
มีการถ่วงดุลการใช้อาํ นาจ และการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมโดยมีการเน้นยํ้าเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม จัดให้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง กล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์บริ ษทั ฯ รวมถึง วางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม
- หัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายกํากับดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานภายในแผนกเพื่อลดความเสี่ ยง
จากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการกระทําความผิด
ขึ้ น ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาระบบให้ดีข้ ึ นอย่างต่อ เนื่ อง และตรวจสอบติ ดตามการปฏิ บัติงาน
หน่วยงานของตนเพื่อควบคุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
- บริ ษทั ฯ ให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบภายใน ในการดําเนิ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบขั้นตอนของ
ระบบงาน การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมิน
ความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้ องกัน ติดตาม และตรวจพบความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีการทํารายงาน
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระทําทุจริ ตและคอรัปชัน่ และจัดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายกับผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานดังกล่าว รายละเอียดได้แสดงอยูใ่ น
หัวข้อ “มาตรการในการแจ้งเบาะแสและคุม้ ครองผูแ้ จ้ง”
- กรณี พบเหตุการณ์กระทําผิด และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทําการทุจริ ตจริ ง จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวน
พิเศษชัว่ คราวขึ้น เพื่อให้ความเป็ นธรรมกับผูท้ ี่ถูกกล่าวหา และให้ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมแก่ผใู ้ ห้เบาะแส
- นํากรณี ที่พบเหตุการณ์ กระทําผิดมาเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิ งป้ องกัน และหาวิธีตรวจสอบแห่ งการ
กระทําดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริ ตซํ้าขึ้นอีก
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มาตรการในการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผูแ้ จ้ง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายคุม้ ครองผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยการกําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และให้ความสําคัญกับ
การเก็บข้อมูล ตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนให้เป็ นความลับ และจะเปิ ดข้อมูลส่ วนที่จาํ เป็ นให้แก่ผู ้
ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน โดยเลขานุการจะเป็ นผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน และรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ สามารถ
แจ้งเบาะแส หรื อยืน่ เรื่ องได้โดยตรง ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์

: charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์

: www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์

: 02-276-1024 ต่อ 207

โทรสาร

: 02-275-4919

พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะข้อคิดเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้
โดยตรง ผ่านเลขานุการบริ ษทั

สรุปผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริ หาร มีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หารงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยการอนุมตั ิเรื่ องอื่น
ใดที่ มีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั จะต้องเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นทุกครั้ง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นบางเรื่ อง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ ไ ด้ม าจากกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ยัง ต้อ งอาศัย ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ที่ยาวนาน และภาวะผูน้ าํ เพื่อนําพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจโดย
ตั้งอยูบ่ นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม การดําเนินการต่างๆ
อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) คณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่าคณะกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ง
เกิน 9 ปี นั้น เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริ หารงานธุ รกิจประกันภัย และมีผลการปฏิ บตั ิงานที่ ดีมาโดย
ตลอด อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการดํารงตําแหน่งต่อ เพื่อเป็ นการพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
(3) บริ ษทั ฯ ยังไม่เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั อยูใ่ น
ขั้นตอนการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว
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การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- การสรรหากรรมการอิ สระ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนิ ยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตั ิ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน และรักษามาตรฐานของการ
บริ หารจัดการที่ดี
กรรมการอิ สระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมี คุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยกรรมการที่ ไม่ทาํ
หน้าที่จดั การของบริ ษทั เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุม และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั ในลักษณะที่จะทําให้มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ ซึ่ งสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมด
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในรอบปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ไม่มีการสรรหากรรมการ
อิสระ แต่ได้กาํ หนดคุณสมบัติไว้ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของคณะกรรมการอิ สระ มีดังต่อไปนี้
(1) ถื อ หุ ้น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจํา นวนหุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ผูม้ ี อ าํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เ ป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รั บเงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ต ร ของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(4) ไม่มีค วามสัมพันธ์ท างธุ รกิ จ กับบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ในลัก ษณะที่ เป็ น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผู ้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งใน ปั จจุบนั และก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บ ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่
มีอาํ นาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่า งเดี ย วกัน หรื อ เป็ นการแข่ ง ขัน ที่ มี นัย กับ กิ จ การของบริ ษ ัท หรื อไม่ เ ป็ น
หุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ
เงิ น เดื อ นประจํา หรื อ ถื อ หุ ้น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจํา นวนหุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท อื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
- การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้าที่ คดั เลื อกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย และขั้นตอนการคัดเลือกจะ
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ได้ โดยจะดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
(1) ตามข้อบังคับ ของบริ ษ ัท ฯ ให้มีค ณะกรรมการบริ ษ ัทไม่ น้อ ยกว่า 5 คน และไม่ เกิ น 15 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(2) บริ ษทั ฯ จะคัดเลื อ กบุ คคลมาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั พิจ ารณาจากคุ ณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่ โดยคํานึ งถึ ง
ประสบการณ์ วิชาชี พ ความสามรถ และคุ ณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ และเพศ เพื่ อให้มี ความหลากหลาย
ของโครงสร้างกรรมการและมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
(3) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(3.1) หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
(3.2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (3.1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผูส้ มัครรับเลือกตั้งโดย
วิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
(3.3) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผู ้ไ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จํา นวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี หรื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ การเลื อ กตั้ง ในลํา ดับ ถัด ลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
(4) ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้อ งพ้น จากตําแหน่ งตามวาระ ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
(5) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- การสรรหาผูบ้ ริหารสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
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การติดตามให้มีการปฏิ บัติตามนโยบายและแนวปฏิ บัติในการกากับดูแลกิจการ
- การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นอย่างมาก เพื่อป้ องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยมี การกําหนดกรอบการปฏิ บัติงานสําหรั บกรรมการ และพนักงาน เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บัติโดยทั่วกัน
นอกจากนี้ ยงั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลการปฏิบตั ิงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบเพื่อพิจารณา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ซึ่ งมีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบ ด้วยความซื่ อสัตย์สุตจริ ตอย่างมี
เหตุผลและเป็ นอิสระ เพื่อเป็ นประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
- การใช้ข้อมูลภายในเพือ่ แสวงหาประโยชน์
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ รายงานปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เรื่ องการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
- การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น
การติดตามและทบทวน
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นประจําทุกปี โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบ หากพบว่ามีกระบวนการทํางานใดน่ าสงสัยว่าอาจจะละเมิดนโยบาย หรื อละเมิดกฎหมาย
หรื อ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะต้องรี บรายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องเกี่ ยวกับกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง โดยจัดทําแบบประเมินความเสี่ ยงจาก
เหตุการณ์ฉอ้ ฉล ซึ่งมีดชั นีช้ ีวดั ความเสี่ ยง และความถี่ในการเกิดเหตุการณ์เป็ นตัวชี้วดั และจัดทําเป็ นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี เพื่อเป็ นการบ่งชี้ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยจะ
พิจารณาจากผลกระทบและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
- การแจ้งเบาะแส
ในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแส และการรายงานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

เบี้ยประชุม

1. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

6/6

120,000

2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

6/6

90,000

3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

5/6

60,000

รวม

270,000
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สรุปผลการปฏิ บัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่ อยอื่ นๆ
ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

การประชุม
คณะกรรมการลงทุน
4/4

การประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5/5

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

4/4

4/5

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

4/4

5/5

4. นางสาวกัญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

4/4

5/5

5. นางสาวสุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

4/4

-

6. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

-

5/5

ในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดูแลรับผิดชอบในส่ วนงาน
ความรับผิดชอบของตน ซึ่งได้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในทุกๆไตรมาส เพื่อเป็ นการประเมิน
และรับรู ้ถึงความคืบหน้าในการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายภายในองค์กร
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั
บริ ษทั สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ดังนี้
ประเภทงานบริการ

ชื่อผูส้ อบบัญชี

จานวนเงิน
(บาท)

สอบบัญชี
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
3. ค่าสอบทานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
งวด 6 เดือน และปลายงวด

นางสาวสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
และ/หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ และ/หรื อ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
และ/หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

570,000
780,000
200,000

-

-

ค่ าบริการอืน่ ๆ
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

1,550,000
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การขั บ เคลื่ อ นธุร กิ จ เพื่อ ความยั่ ง ยื น
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่ งยื น
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจโดยมุ่งมัน่ ในการพัฒนาบริ การให้เป็ นเลิศภายใต้คุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม โดยคํานึ งถึงผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาร่ วมกัน
อย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ เชื่ อว่า การที่ จะเป็ นองค์กรที่ ดีได้น้ นั ต้องเริ่ มจาก กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานขององค์กรก่อน โดยมี
เป้ าหมายที่จะสร้างรากฐานในการบริ หารงานให้มนั่ คง และยกระดับการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้เล็งเห็ นความสําคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึ งนํามาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานขององค์กรภายใต้หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ ดี ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส มีมารตราฐานด้านการให้บริ การที่ดี การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุ ข
รวมถึงการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายในการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กรให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
การจัดการด้านความยั่ งยื นในมิติสิ่งแวดล้อม
ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท นั้น เป็ นธุ ร กิ จ ประเภทการให้บ ริ ก าร จึ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มโดยตรง
แต่ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในองค์กรเป็ นสิ่ งสําคัญ คือพนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่ วมมือกัน ต้องมีทศั นคติ
และจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วม ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน อย่างมีวินยั และ
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
(2) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(3) ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
(4) ปลูกจิ ตสํานึ กให้พนักงานมี ความรั บผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้มีการปฏิ บัติตามนโยบายประหยัด
พลังงานและการลดภาวะโลกร้อนของบริ ษทั เช่น
- ใช้กระดาษรี ไซเคิล
- พิมพ์เอกสารเฉพาะหน้าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
- ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอีเมล แทนการใช้กระดาษ
-

ดับไฟฟ้ าทุกครั้งทันที่ที่ออกจากห้องทํางานหรื อห้องประชุม และดับไฟฟ้ าในเวลาพักกลางวัน

- ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- ขึ้นบันได้ 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์
การจัดการความยั่ งยื นด้านสังคม
(1) การเคารพสิทธิ มนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายหลักสิ ทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ยึดถือหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคํานึงถึงความเสมอภาค เสรี ภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรี และสิ ทธิ
ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริ ษทั ไม่สนับสนุนกิจการที่กระทํา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
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(2) การปฏิ บัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของความสําเร็ จของบริ ษทั จึงให้การดูแลการปฏิบตั ิ
อย่างธรรม ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
- การกําหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระกับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดย
คํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้างาน
- การจัด ให้มีส วัส ดิ ก ารพนัก งานในด้า นต่ างๆ การจัดให้มีน โยบายความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ที่ ดี ข อง
พนักงาน และการส่งแสริ มให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
- การส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่
พนักงานทุกระดับชั้น
(3) การผลิตและการบริการอย่ างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของการบริ การให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปั ญหา ความต้องการของลูกค้า และนํามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อมัน่ และความพึงพอใจสูงสุด
(4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ
จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังต่อไปนี้
- กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม “บริ จ าคเงิ น เพื่ อ มอบโอกาสทางการศึ ก ษาแก่ เ ยาวชน ณ โรงเรี ย นบ้า นหนองขอน
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท
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การควบคุ ม ภายในและรายการระหว่ า งกั น
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยูต่ ลอดเวลา เพื่อเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และลดความสู ญเสี ยจากการดําเนิ นธุรกิจในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทั้งปั จจัยภายใน และปั จจัย
ภายนอก ดังนั้นการจัดการระบบควบคุ มภายในจึ งมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ คณะกรรมการต้องให้ความสนใจอยู่เสมอ โดยมี การ
กําหนดให้ทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ให้ความร่ วมมือ และคํานึ งถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ
ด้านการบริ หารและการจัดสรรทรัพยากรของบริ ษทั ด้านบัญชี -การเงิน ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายที่รุนแรง และข้อพิพาทจากการละเมิดที่อาจนําไปสู่ การ
ฟ้ องร้องทั้งทางแพ่งและอาญา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดแผนองค์กร ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิ ดความคล่องตัวในการปฏิ บัติงาน เช่ น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ กับดูแลด้านนโยบายและ
รับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ทําหน้าที่ควบคุมดูแล และกํากับในส่ วนงานต่างๆ ให้ธุรกิจดําเนิ นไป
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายต่างๆ ที่มีการแบ่งงานออกเป็ น
สายปฏิบตั ิการและสายสนับสนุน ซึ่ งมีจาํ นวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการจัดการที่ดี เกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลการถ่วงดุลอํานาจกันเองระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานของแต่ละคณะ หรื อแต่ละฝ่ ายก็ตาม รวมถึงเป็ นการดูแลกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงโดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทําหน้าที่ ติดตาม และพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เนื่ องจากในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และรายงานผลการ
ติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมี การเข้า ร่ ว มประชุ ม กับ ผูต้ รวจสอบบัญ ชี ภ ายนอกของบริ ษ ัท คื อ บริ ษ ัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด และผูต้ รวจสอบภายใน คือ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด อยูเ่ ป็ นประจําอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่ งในรอบปี ที่ผ่านมาได้รับคําชี้แจงว่ายัง
ไม่พบข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการแก้ไขให้
สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบได้ดาํ เนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
ในระดับหน่วยงานหรื อฝ่ าย บริ ษทั ได้มีระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งทําเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิงาน และพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้น และส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) เพื่อเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั องค์กร และเป็ นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว บริ ษทั ฯ มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็ นแม่แบบในการเชื่ อมโยง ได้แก่ การเข้ารับการฝึ กอบรม การสร้างจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
บริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีอิสระ และมีจรรยาบรรณที่ดี ซึ่ งบริ ษทั
ได้มอบหมายให้ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้นายศิลป์ ชัย รักษาพล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของบริ ษทั สํานักงาน สามสิ บสี่ ออดิ ต จํากัด และนายศิลป์ ชัย รักษาพล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าว เนื่ องจากมี ค วามเป็ นอิ ส ระและมี ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ งานด้านการตรวจสอบภายในในธุ รกิ จ ประกัน ภัย และ
อุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั มาเป็ น ระยะเวลา 42 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้าน
การตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิ ชย์ สํานัก งานคณะกรรมการกํา กับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย สถาบันวิชาชีพ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิ หรื อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ นายศรชั ย แก้ ว รากมุ ข ดํ า รงตํา แหน่ ง เป็ นหั ว หน้ า งานกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(compliance department) เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั

รายการระหว่างกัน
สําหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ัทฯ ไม่มี รายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมี ก ารทําธุ รกรรมกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยจะต้องมี
ราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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การวิ เ คราะห์ แ ละคาอธิ บ ายของฝ่ ายจั ด การ
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท จรั ญ ประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) มี ข าดทุ น สุ ท ธิ ร วมทั้ งสิ้ น
(31.05) ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ 6.20 ล้านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 37.25 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 600.81
โดยรายได้หลักของทางบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 414.86 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 226.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 119.87 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของประกันภัยประเภทรถยนต์ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจํานวน 59.43 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.33 ของเบี้ย
ประกันภัยรวม ส่ วนความเสี่ ยงภัยที่บริ ษทั ฯ รับไว้เองมีจาํ นวน 355.43 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 303.53 ล้าน
บาท เบี้ ยประกันอัคคีภยั จํานวน 29.08 ล้านบาท เบี้ ยประกันภัยทางทะเล และลอจิ สติกส์ จาํ นวน 5.41 ล้านบาท เบี้ ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล 0.67 ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจํานวน 16.74 ล้านบาท ตามลําดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2562 ประกอบด้วยดอกเบี้ยและเงินปั นผลจํานวน 20.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนจํานวน 0.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.45 ส่ วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 มีอตั ราร้อยละ 2.87
ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอตั ราร้อยละ 2.98
ในส่วนรายจ่าย บริษัทฯ มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 381.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 190.91 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100.25 ซึ่ งในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จากการดําเนิ นงานปกติ เป็ นจํานวน
122.26 ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนคิดเป็ นร้อยละ 44.83 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี
2561 ซึ่งมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 40.71
- ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงาน ในปี 2562 มีจาํ นวน 46.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน
2.93 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.77 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสดั ส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์รวมทั้งสิ้ น 900.35 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2561 จํานวน 100.84

ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.61 โดยบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญหุ ้นกู้ สลากออมสิ น เงินฝาก
สถาบันการเงินและพันธบัตรจํานวน 668.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 18.94 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.92 ซึ่งบันทึก
เป็ นมูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วจํานวน 37.18 ล้านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ ไป) ในปี
2562 มีจาํ นวน 517.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 77.88 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.70 ซึ่งเป็ นผลเนื่ องมาจากในปี
2562 บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในหุน้ กู้ เพิ่มขึ้น
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2562 จํานวน 63.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ซึ่งมีจาํ นวน 29.24 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 86.20
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ลูกหนี้
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 29.74 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 3.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.21 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาค้างรับ

ปี 2562

ปี 2561

จากผูเ้ อาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

รวม

จากผูเ้ อาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

รวม

1. ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

1.74

23.71

25.45

1.49

21.41

22.90

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

0.01

3.30

3.31

0.07

3.90

3.97

3. ค้างรับ 31-60 วัน

-

1.11

1.11

-

1.86

1.86

4. ค้างรับ 61-90 วัน

-

0.45

0.45

-

0.25

0.25

5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี

-

0.97

0.97

-

0.76

0.76

6. ค้างรับมากกว่า 1 ปี

-

-

-

-

-

-

1.75

29.54

31.29

1.56

28.18

29.74

-

(0.97)

(0.97)

-

(0.76)

(0.76)

1.75

28.57

30.32

1.56

27.42

28.98

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ซึ่งปี 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 26 วัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเป็ นการ
ดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางไว้ ในส่ วนของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ไว้จาํ นวน 0.97 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการ
ประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ

89

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

ปี 2561

ราคาทุน

กาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

ราคาทุน

กาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

38.61

74.96

(10.27)

103.30

11.47

40.50

63.24

-

103.74

12.98

125.70

44.90

(63.12)

107.48

11.49

129.67

13.81

(17.38)

126.10

15.77

164.31

119.86

(73.39)

210.78

23.41

170.17

77.05

(17.38)

229.84

28.75

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ ทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ ทุน
รวม

หน่วย : ล้ านบาท

ปี 2562
เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด

ปี 2561

ราคาทุนตัด
จาหน่าย

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ต่อสินทรัพย์ รวม

ราคาทุนตัด
จาหน่าย

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ต่อสินทรัพย์ รวม

สลากออมทรัพย์

1.60

0.18

1.60

0.20

พันธบัตรต่างประเทศ
หุน้ กู้ – หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

15.00

1.67

15.00

1.88

55.00

6.11

25.00

3.13

หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กู้ – หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

251.00

27.87

208.00

26.02

เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์

134.93

14.98

169.93

21.25

0.34

0.04

0.34

0.04

457.87

50.85

419.87

52.52

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม
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ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 210.78 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 19.06
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 8.29 และลงทุนในเงิ นลงทุนที่ ถือจนครบกําหนด จํานวน 457.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
38.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.05
สภาพคล่อง
ในปี 2562 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 62.75 ล้านบาท
ขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 มีจาํ นวน 0.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.06 ล้านบาท และเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 53.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 41.15 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.20 เท่า ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 3.26 เท่า ซึ่ ง
จํานวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริ ษทั ฯ มีอยูส่ ามารถนําไปชําระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางเอาไว้
หนี้สิน
หนี้ สินของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 371.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.79 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่ งมีหนี้ สินรวม 223.00 ล้าน
บาท และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.70 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ 0.39 เท่า โดยหนี้สินของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้าง
จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นต้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น จํานวนทั้งสิ้ น 528.56 ล้านบาทในขณะที่ปี 2561 มี 576.51 ล้านบาท ลดลง 47.95 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 10.56 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุการลดลงของส่ วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อง และปี 2562 บริ ษทั มี
การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 6 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจํานวน 12 ล้านบาท
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ผูถ้ ื อ หุ ้นจากกํา ไรสะสม ในอัต ราหุ ้น ละ 0.50 บาท
จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และกํากับดูแลตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามหลักบรรษัทภิบาล โดยสรุ ปรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นประจําปี 2562 ของบริ ษทั โดยเชิ ญฝ่ าย
จัดการที่ เกี่ ยวข้องและผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิ น เพื่อชี้ แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่างบการเงินที่ผูส้ อบบัญชีรายงาน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีในการประชุมทุกครั้งจะได้รับการพิจารณาและนํามาปรับปรุ งให้เกิด
ประโยชน์แก่บริ ษทั อย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปั จจุบนั และตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และพิจารณาจากรายงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งรายงานไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญ มีการประเมินความเสี่ ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกําหนดความสําคัญของแต่ละระบบงาน
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร รวมถึ งให้ขอ้ เสนอแนะการดําเนิ นงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม
3. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้า ที่ ส อบทานกับ ผูบ้ ริ ห าร เพื่ อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มี การจัด ทําแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งและมี การติ ดตามการ
ดําเนิ นการประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งประกอบด้วยความเสี่ ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านประกันภัย ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านการตลาด ความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุ รกิ จ และความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้ได้ผลเพียงพอและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาปรับปรุ ง เพื่อให้การบริ หารความเสี ยงมี
ประสิ ทธิ ภาพรวมทั้ง ปฏิ บัติต ามข้อ กํา หนด และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.)
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่าย
รายการเกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริ ษทั มีการดําเนินการกับผูเ้ กี่ยวข้องพบว่า บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน
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และเพียงพอ โดยยึดถื อการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
5. การสอบทานการปฏิ บัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิงานและกํากับให้บริ ษทั ดําเนิ นกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามระบบงาน
ที่ กาํ หนดไว้ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ให้มีคุณธรรม บริ ษทั มี การปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยไม่พบข้อบ่งชี้ ที่ทาํ ให้เชื่ อว่ามีขอ้ บกพร่ องเกี่ ยวกับการไม่
ปฏิบตั ิตาม และ / หรื อ การปฏิบตั ิที่ขดั หรื อแย้งกับข้อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั มีการดําเนิ นการตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระคุณสมบัติ
ทักษะความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา ตลอดจนค่าตอบแทน
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 โดยมี นางสุ วิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ประจําปี 2562
โดยสรุ ปการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ได้ติดตามการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยใช้ความรู ้
ความสามารถมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ความเห็ นว่า บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงิ นแสดงข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญและเชื่ อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ ดี มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนิ น
ธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทาง
การเงิ น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี
ซึ่ งงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และ
สมเหตุสมผลในการจัดทํา ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทํางบการเงินอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น จึ งช่วยสะท้อนให้เห็ นถึงฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานที่ ถูกต้อง โปร่ งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบภายใน และการกํากับ
ดู แลกิ จการที่ เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เชื่ อมั่นอย่างมี เหตุ ผลว่า การบันทึ กข้อมูล ทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือพอที่จะสามารถดํารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สินและป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินงาน ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
รวมทั้ง มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และได้รายงานความเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษทั ฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ที่จะ
สามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ ได้ว่างบการเงิ นของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสําคัญ

( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา )

( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุญ าต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิ นสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 414.86 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 85.40 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่ งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดย
อาศัยระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึกรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
บันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่ องกับการขาย
เบี้ยประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
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 สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรั บรู ้ รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้คา่ เบี้ยประกันภัยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
 สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
สารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 85.11 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 22.89 ของหนี้สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
กําหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
 พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั
 อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และเปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
 ประเมินข้อสมมติ และการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสิ นไหมที่นกั คณิ ตศาสตร์ใช้
 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่
 ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมิ นข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคํานวณ และ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี น้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิด ชอบของข้าพเจ้าที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวม
ความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสั ยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
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แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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งบการเงิ น
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
and

(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

and

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

6

53,022,357.90

11,875,195.93

7

30,325,742.29

28,984,979.72

2,892,958.31

3,297,036.40

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

8

36,760,390.42

25,020,734.59

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย

9

26,400,176.00

8,902,865.15

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

10

668,653,258.22

649,707,448.06

เงินให้กยู้ มื

11

7,281,766.56

8,547,552.64

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

42,872,766.09

43,453,740.05

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

13

12,449.48

56,149.85

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

18,669,962.34

11,952,510.79

สิ นทรัพย์อื่น

15

13,458,522.12

7,707,311.34

900,350,349.73

799,505,524.52

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
and

(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

and

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

16

275,357,807.42

154,119,404.80

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

17

20,985,069.98

19,877,969.60

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

1,071,302.42

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

13,294,767.00

8,766,376.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

9,294,522.24

11,934,534.61

12,625,471.50

11,083,803.28

40,230,786.39

16,145,103.98

371,788,424.53

222,998,494.69

หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ

20

รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
and

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

and

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

258,000,000.00

258,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

101,383,836.22

138,768,891.38

37,178,088.98

47,738,138.45

รวมส่ วนของเจ้ าของ

528,561,925.20

576,507,029.83

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

900,350,349.73

799,505,524.52

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
AND

(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

เบี้ ยประกันภัยรับ

414,856,166.34

188,682,947.33

หัก เบี้ ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

(59,428,962.34)

(32,828,789.65)

เบี้ ยประกันภัยรับสุ ทธิ

355,427,204.00

155,854,157.68

บวก(หัก) สํารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม

(82,691,552.11)

927,481.82

AND

รายได้

(ลด) จากปี ก่อน
เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ

34

272,735,651.89

156,781,639.50

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

34

16,968,755.35

11,645,834.17

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

34

20,103,427.22

20,194,324.80

กําไรจากเงิ นลงทุน

17,204,980.00

รายได้อื่น

16,655,732.69

7,509,672.17

343,668,547.15

196,131,470.64

ค่าสิ นไหมทดแทน

168,448,154.99

73,975,799.22

หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

(46,184,375.67)

(10,142,608.09)

รวมรายได้

-

ค่ าใช้ จ่าย

รวม

34

122,263,779.32

63,833,191.13

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

34

54,185,607.45

29,767,197.70

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

34

158,677,013.14

53,543,889.66

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน

22

46,227,005.95

43,297,273.70

รวมค่ าใช้ จ่าย

381,353,405.86

190,441,552.19

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิ นได้

(37,684,858.71)

5,689,918.45

6,633,921.95

509,628.78

(31,050,936.76)

6,199,547.23

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้

14.2

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
AND

(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

AND

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน - สุ ทธิ จากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรั บปี สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรั บปี

14.3

14.3

(417,648.00)

700,938.00

83,529.60

(140,187.60)

(334,118.40)

560,750.40

(13,200,061.84)

(25,380,627.11)

2,640,012.37

5,076,125.42

(10,560,049.47)

(20,304,501.69)

(10,894,167.87)

(19,743,751.29)

(41,945,104.63)

(13,544,204.06)

(2.59)

0.52

12,000,000

12,000,000

กาไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ ว

120,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

จัดสรรแล้ ว
สารองตาม
กฎหมาย

ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ า
ยังไม่ ได้ จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย

258,000,000.00 12,000,000.00 144,008,593.75

กําไรสําหรับปี

-

-

-

6,199,547.23

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

560,750.40

-

-

-

(12,000,000.00)

เงิ นปั นผลจ่าย

21

120,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

258,000,000.00 12,000,000.00 138,768,891.38

ขาดทุนกําไรสําหรับปี

-

-

-

(31,050,936.76)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

(334,118.40)

-

-

-

(6,000,000.00)

เงิ นปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

21

120,000,000.00

258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวม

68,042,640.14 602,051,233.89
-

6,199,547.23

(20,304,501.69) (19,743,751.29)
-

(12,000,000.00)

47,738,138,.45 576,507,029.83
-

(31,050,936.76)

(10,560,049.47) (10,894,167.87)
-

(6,000,000.00)

37,178,088,.98 528,561,925.20
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
and

(หน่ วย : บาท)
2562

2561

and

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

411,231,156.62

183,253,992.80

เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(56,792,779.03)

(25,855,300.12)

ดอกเบี้ยรับ

13,766,717.81

10,791,103.56

เงินปันผลรับ

6,993,223.15

8,824,265.60

16,655,732.69

7,509,672.17

(112,614,062.96)

(46,263,375.91)

(37,263,364.26)

(18,000,399.36)

(158,677,013.14)

(53,543,889.66)

(20,271,535.62)

(43,711,574.77)

(2,078,555.45)

(2,115,056.32)

(14,940,892.00)

(38,000,000.00)

1,265,786.08

1,630,377.56

47,274,413.89

(15,480,184.45)

รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ant and

(หน่ วย : บาท)
2562

2561

(127,251.92)

(194,430.84)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(127,251.92)

(194,430.84)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(127,251.92)

(194,430.84)

(6,000,000.00)

(12,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

41,147,161.97

(27,674,615.29)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

11,875,195.93

39,549,811.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

53,022,357.90

11,875,195.93

andante

กระแสเงินสดใช้ ไป
อุปกรณ์

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ ป ระกอบงบ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31ธั นวาคม 2562
1.

ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ.
เลขที่ 0107537000807 สํ า นั ก งานตั้ง อยู่ เ ลขที่ 408/1

ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ ว ยขวาง

กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และระยะเวลาในการจัดทําและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินของบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน งบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้ง
กันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรู ้ รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีขอ้ กําหนดเพิ่มเติม โดยมีการให้ทางเลือกสําหรับผูร้ ับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข
ตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน (ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563) บางประการเป็ นการชัว่ คราว และให้ถือ
ปฏิ บตั ิตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือ ทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิ จประกันภัย แทน
สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรื อก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่
1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บปรุ ง หรื อ จัดให้มี ข้ ึ น เพื่ อให้มี เ นื้ อ หาเท่ า เที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน ต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดัง กล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บธุ รกิ จประกันภัย ออกมาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ องสัญญาประกันภัย ที่ อนุญาตให้ผูร้ ับ
ประกันที่ เข้าเงื่อนไขตามที่ กาํ หนด ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิ น ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
เป็ นการชัว่ คราว และกําหนดให้ถือปฏิ บตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัยแทน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ มีขอ้ กําหนดบางเรื่ องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยมี
เรื่ องที่สาํ คัญดังนี้
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน ให้จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตรา
สารหนี้ ที่จะถื อจนครบกําหนด และลูกหนี้ และเงิ นให้กูย้ ืม โดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงหลักการประเมินโมเดลธุ รกิ จและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
- การรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ผลกําไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกําไรขาดทุนจาก การป้ องกันความ
เสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยง สําหรับตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู ้เข้า
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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- กําหนดให้อนุพนั ธ์แฝงในสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก หากเข้าเงื่อนไข
ทุกข้อในการแยกสัญญา
นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวมีขอ้ กําหนดบางเรื่ องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 7 ในส่วนของการเปิ ดเผยรายการ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย ที่ กาํ หนดให้บริ ษทั ฯสามารถเลือกถื อปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัยได้และบริ ษทั ฯเห็นว่าการเลือกใช้แนวปฏิ บตั ิมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากกว่า ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าว
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
ธุรกิจประกันภัยมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบการเงินจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯต้อง
วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช้บริ ษทั จดทะเบียนและจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริ ษทั ฯต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทาง
การเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐาน การรายงานทาง
การเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
ธุรกิจประกันภัยมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อ มูล ของสัญ ญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้ สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นสํา หรั บสัญญาเช่ าทุ กรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
บริ ษทั ฯคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานรายงาน
ทางการเงิ นฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิ ใช้ครั้ งแรกโดยการปรั บปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรั บ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานนี้ มาถือ
ปฏิบตั ิ
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3.

นโยบายบัญชีที่สาํ คัญ
3.1.

การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดย
สัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผูร้ ับประกันภัย รับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
(ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่
ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ ยง
ด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญหรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่
รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจํานวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่ งหาก
ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อเป็ นสัญญาการลงทุน
ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่ มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงทาง
การเงินแต่ไม่ได้ทาํ ให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่ สาํ คัญ ความเสี่ ยงทางการเงิ น ได้แก่ ความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา ณ วัน
เริ่ มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ
และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทําให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุน ณ วัน
เริ่ มต้นสัญญาอาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ

3.2.

การรับรู ้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ ยประกันภัยรับถือเป็ นรายได้ตามวันที่ ที่มีผลบังคับใช้ใ นกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ ยประกันภัยต่อและ
ส่ งคืนแล้วและปรับปรุ งด้วยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ สําหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ใน
กรณี ที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นรายการรับหรื อจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้
เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริ ษทั
ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่า
นายหน้าสําหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ น
รายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ
ในการรับเงินปั นผล
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(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3.

สํารองเบี้ยประกันภัย
(ก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษ ัท ฯ ตั้ง เงิ น สํา รองเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ย งั ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ต ามกฎเกณฑ์ใ นประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการ
จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
ประเภทการประกัน

วิธีการคานวณเงินสารอง

- การประกั น ภัย ขนส่ ง เฉพาะเที่ ย ว การประกั น

- ร้ อ ยละร้ อ ย ของเบี้ ย ประกัน ภัย รั บ ตั้ง แต่ ว นั ที่

อุบตั ิเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน 6

กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย เริ่ มมี ผ ลคุ ้ม ครอง ตลอด

เดือน

ระยะเวลาที่ บริ ษทั ยังคงให้ความคุ ม้ ครองแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย

- การประกันภัยอื่น

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยีส่ ิ บสี่ )

(ข) สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจํานวนเงิ นที่ บริ ษทั ฯจัดสํารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่ อาจ
เกิ ดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ ยงั มี ผลบังคับอยู่ ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่
โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดจะถูกรับรู ้ในงบการเงิ นในกรณี ที่สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมากกว่า
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
3.4.

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคํา
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร
มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต้ งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred but
not reported claim: IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่
ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสี ยที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่า
สิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี

3.5.

ค่าจ้าง ค่าบําเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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3.6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารและเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ ง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

3.7.

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากจํานวนที่คาด
ว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้ นที่ มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บเงิ นในอดี ต การ
วิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.8.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสํารองประกันภัยส่ วนที่ เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ งประมาณขึ้นโดยอ้างอิง
สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองค่าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย

3.9.

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนี้ จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงิ นค้างรั บจากการประกันภัยต่อ เงิ นมัดจําที่ วางไว้จากการรั บ
ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับ
อื่นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็ บเงิ น และ
สถานะปั จจุบนั ของเงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงิ นมัดจําที่ บริ ษทั ถือไว้จาก
การเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิ จการ
เดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน

3.10. เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ น
รายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ข) เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า หลักทรั พย์
ดังกล่าวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้จาํ นวนสะสมไปยังส่ วนของเจ้าของ จนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์ จึ ง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกําไรขาดทุน
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(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง ซึ่ งจํานวนที่ตดั จําหน่ายนี้ จะแสดงเป็ นรายการปรับกับกําไร
หรื อขาดทุน
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงตามราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
บริ ษทั ฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดและ
เงินลงทุนทัว่ ไปในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน บริ ษทั ฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงิ นลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ โอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนได้บันทึ กเป็ น
รายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หรื อแสดงเป็ นส่วนเกินทุนหรื อส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.11. ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทุนหรื อราคาสุทธิที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสําหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
3.12. เงินให้กยู้ มื และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริ ษทั ฯ ตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ
เรี ยกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงิ นของลูกหนี้ และราคาประเมินของหลักประกันของ
ลูกหนี้แต่ละรายในปั จจุบนั
3.13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
(ข) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี้
อาคาร และส่วนปรับปรุ ง

20 ปี

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
3.14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายของ
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ปี

3.15. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯ จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ของสิ นทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรื อไม่ หากสิ นทรัพย์น้ นั มีขอ้
บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิ หรื อ
มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
3.16. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในปี ก่อนๆ
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(1) ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และ
หนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นบริ ษทั ฯวัดมูลค่าสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สิน
ภาษี
(2) บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี และรับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะ
มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้น้ นั
(3) บริ ษทั ฯ จะทบทวนมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกวันที่ ในงบแสดงฐานะ
การเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์หรื อมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
(4) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเว้นกรณี ที่
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับรายการในส่ วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึ ก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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3.17. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.18. ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่าย
สมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรั บโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ กาํ ไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกําไรขาดทุน
3.19. สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานในการเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่าได้จดั ประเภท
เป็ นการเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดําเนินงานได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสญ
ั ญาเช่า
3.20. เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิ น กําไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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3.21. ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ บันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เมื่อบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพัน
ที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่ องจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั ฯ ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และ
จํานวนที่ ตอ้ งชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสิ นทรั พย์ที่อาจเกิ ดขึ้ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์แยก
ต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
3.22. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ด้วยเหตุน้ ี ผลที่
เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
3.23. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการเนิ นงาน ผู ้
มีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3.24. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด เงิ นลงทุ นใน
หลักทรั พย์ เบี้ ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ ซึ่ งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.25. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น ที่ แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารยอดกําไร
(ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่จาํ หน่ายและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่ องที่
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
4.1.

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของเบีย้ ประกันภัยค้ างรั บและสิ นทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ ยประกันภัยค้างรั บและสิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จาก
การประกันภัยต่อ ซึ่งคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ประมาณจากประสบการณ์ ก ารเรี ยกเก็ บ เงิ น ในอดี ต อายุ ข องหนี้ ที่ ค งค้า ง และตาม
สถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วน
สิ นทรัพย์จาการประกันภัยต่อ พิจารณาเพิ่มเติมจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฏอยู่ ณ
วันปิ ดบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
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4.2.

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบกําหนดและเงิ นลงทุ นทั่วไปเมื่ อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การ
ที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หาร

4.3.

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการ
ในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่าย
บริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั

4.4.

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้เมื่ อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่ นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นําไปหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทาง
ภาษีอย่างรอบคอบและเป็ นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริ ษทั เกี่ยวกับ
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี และการ
เปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ สําคัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทําให้เกิ ดผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญของฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ

4.5.

ประมาณการค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ ายสาหรั บความเสี ยหายที่ เกิดขึน้ แล้ วแต่ ยงั ไม่ ได้ รับรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสําหรับความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานบันทึ กในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยการคํานวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็ นประจําตามประสบการณ์ที่
ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบนั

4.6.

ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

4.7.

สารองความเสี่ ยงภัยที่ ไม่ สิ้นสุด
สํา รองประกันภัย สํา หรั บ ความเสี่ ย งภัย ที่ ยงั ไม่สิ้ น สุ ด คํานวณตามวิธี การทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้ก าร
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่ งการประมาณเงิน
สํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ตและประมาณการอย่างดี ที่สุด ณ
ขณะนั้น
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4.8.

คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดี ที่ ถู ก ฟ้ องร้ อ งแล้ว และเชื่ อ มั่น ว่า ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จะไม่ เ กิ น กว่า จํานวนที่ ไ ด้บัน ทึ ก ไว้แ ล้ว ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้

5.

การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้อง
กําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คาํ นิยามของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้
„ ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ หนี้ สินอย่าง
เดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
„ ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สัง เกตได้ไ ม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้อ มสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน หรื อ หนี้ สิ น นั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
„ ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินที่วดั มูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2562
มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน

210,782,198.22

210,782,198.22

-

-

210,782,198.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

53,022,357.90

53,022,357.90

-

-

53,022,357.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

30,325,742.29

-

-

30,325,742.29

30,325,742.29

ประกันภัยต่อ

10,356,939.23

-

-

10,356,939.23

10,356,939.23

ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ

26,400,176.00

-

-

26,400,176.00

26,400,176.00

16,600,000.00

-

-

16,600,000.00

16,600,000.00

306,000,000.00

-

312,818,487.49

-

312,818,487.49

134,930,000.00

134,930,000.00

-

-

134,930,000.00

341,060.00

-

-

24,112,077.94

24,112,077.94

7,281,766.56

-

-

7,281,766.56

7,281,766.56

ทดแทน

85,105,272.39

-

-

85,105,272.39

85,105,272.39

เจ้าหนี้ ประกันภัยต่อ

20,985,069.98

-

-

20,985,069.98

20,985,069.98

สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม

สิ นทรั พ ย์จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ - สํ า รอง
สิ น ไหมทดแทนส่ ว นที่ เ รี ยกคื น จากบริ ษัท

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า
3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสํารองค่าสิ นไหม

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
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การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)
2562
มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน

229,836,388.06

229,836,388.06

-

-

229,836,388.06

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11,875,195.93

11,875,195.93

-

-

11,875,195.93

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

28,984,979.72

-

-

28,984,979.72

28,984,979.72

ประกันภัยต่อ

7,941,522.82

-

-

7,941,522.82

7,941,522.82

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

8,902,865.15

-

-

8,902,865.15

8,902,865.15

16,600,000.00

-

-

16,749,583.20

16,749,583.20

233,000,000.00

-

236,683,075.49

-

236,683,075.49

169,930,000.00

169,930,000.00

-

-

169,930,000.00

341,060.00

-

-

22,998,812.04

22,998,812.04

8,547,552.64

-

-

8,547,552.64

8,547,552.64

ทดแทน

55,882,661.30

-

-

55,882,661.30

55,882,661.30

เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

19,877,969.60

-

-

19,877,969.60

19,877,969.60

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม

สิ นทรั พ ย์จ ากการประกั น ภัย ต่ อ - สํ า รอง
สิ น ไหมทดแทนส่ ว นที่ เ รี ยกคื น จากบริ ษัท

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า
3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสํารองค่าสิ นไหม

6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

859,473.58

748,116.25

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน

32,162,884.32

11,127,079.68

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้ นกําหนดระยะเวลา

20,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

53,022,357.90

เงินสด
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7.

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เบี้ ยประกันภัยค้างรับ จําแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชําระนับตั้งแต่วนั ครบ
กําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2562
ผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

ตัวแทนและ
นายหน้ าประกันภัย
1,741,035.77
23,712,498.92

2561
รวม
25,453,534.69

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

5,893.03

3,299,329.62

3,305,222.65

ค้างรับ 30 - 60 วัน

-

1,113,565.12

1,113,565.12

ค้างรับ 60 - 90 วัน

(919.13)

454,338.96

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน

-

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ

1,746,009.67

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

8.

1,746,009.67

ผู้เอาประกันภัย

ตัวแทนและ
นายหน้ าประกันภัย
1,491,626.66
21,414,787.92
65,382.38

รวม
22,906,414.58

3,900,605.76

3,965,988.14

-

1,859,639.42

1,859,639.42

453,419.83

-

252,937.58

252,937.58

967,221.39

967,221.39

-

758,616.25

758,616.25

29,546,954.01

31,292,963.68

28,186,586.93

29,743,595.97

(967,221.39)

(967,221.39)

(758,616.25)

(758,616.25)

28,579,732.62

30,325,742.29

27,427,970.68

28,984,979.72

1,557,009.04
1,557,009.04

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2562

2561

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

10,356,939.23

7,941,522.82

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

26,403,451.19

17,079,211.77

รวม

36,760,390.42

25,020,734.59

สํารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ

9.

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 256 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2562

2561

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

26,400,176.00

8,902,865.15

รวม

26,400,176.00

8,902,865.15
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ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จําแนกอายุ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2562
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม

2561

26,248,816.18

8,806,608.01

151,359.82

96,257.14

26,400,176.00

8,902,865.15

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1. จําแนกตามประเภทการลงทุน
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่ าย

31 ธันวาคม 2561

มูลค่ ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่ าย

มูลค่ ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน

164,309,587.00

210,782,198.22

170,163,715.00

229,836,388.06

รวม

164,309,587.00

210,782,198.22

170,163,715.00

229,836,388.06

บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิ

46,472,611.22
210,782,198.22

210,782,198.22

59,672,673.06
229,836,388.06

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

16,600,000.00

16,600,000.00

306,000,000.00

233,000,000.00

3 เดือน

134,930,000.00

169,930,000.00

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ

457,530,000.00

419,530,000.00

ตราสารทุน

341,060.00

341,060.00

เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ

341,060.00

341,060.00

668,653,258.22

649,707,448.06

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกิ นกว่า

เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

123

229,836,388.06

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

10,000,000.00

1,600,000.00

5,000,000.00

16,600,000.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

48,000,000.00

218,000,000.00

40,000,000.00

306,000,000.00

เกินกว่า 3 เดือน

120,930,000.00

14,000,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

178,930,000.00

233,600,000.00

เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ที่ ค รบกํา หนด
-

134,930,000.00

45,000,000.00

457,530,000.00
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2561
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

52,000,000.00

11,600,000.00

5,000,000.00

16,600,000.00

104,000,000.00

77,000,000.00

233,000,000.00

เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ที่ ค รบกํา หนด
เกินกว่า 3 เดือน

169,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

221,930,000.00

115,600,000.00

82,000,000.00

169,930,000.00
419,530,000.00

10.3. เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ จํานวน 89.93 ล้านบาท และ 54.93
ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามหมายเหตุ 35
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11. เงินให้กยู้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื โดยจําแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ งชําระ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2562
ทรัพย์ สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้ น

ดอกเบีย้

อืน่ ๆ
เงินต้ น

รวม
ดอกเบีย้

เงินต้ น

ดอกเบีย้

รวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

7,026,491.11

-

255,275.45

-

7,281,766.56

-

7,281,766.56

รวม

7,026,491.11

-

255,275.45

-

7,281,766.56

-

7,281,766.56
(หน่ วย : บาท)

2561
ทรัพย์ สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้ น

ดอกเบีย้

อืน่ ๆ
เงินต้ น

รวม
ดอกเบีย้

เงินต้ น

ดอกเบีย้

รวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

7,026,491.11

-

255,275.45

-

7,281,766.56

-

7,281,766.56

รวม

7,026,491.11

-

255,275.45

-

7,281,766.56

-

7,281,766.56

11.1 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย อัตราดอกเบี้ย
เงินกูร้ ้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
11.2 เงิ นให้กู้ยืมโดยให้บุคคลคํ้าประกันเป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงานในโครงการสวัสดิ การอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ร้ อยละ
MLR-1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี
11.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562
ที่ดนิ

อาคาร

41,549,000.00

80,536,138.70

ซื้อเพิ่ม

-

-

ตัดจําหน่าย

-

-

41,549,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เครื่องใช้ ตกแต่ งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

4,477,293.76

14,608,961.54

141,171,394.00

128,154.76

-

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

128,154.76

(134,771.95) (1,068,867.23)

(1,203,639.18)

80,536,138.70

4,470,676.57

13,540,094.31

140,095,909.58

-

80,054,318.78

3,384,625.83

14,278,709.34

97,717,653.95

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

-

78,685.63

450,440.63

179,099.62

708,225.88

จําหน่าย

-

-

(133,873.11) (1,068,863.23)

(1,202,736.34)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

80,133,004.41

3,701,193.35

13,388,945.73

97,223,143.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

41,549,000.00

481,819.92

1,092,667.93

330,252.20

43,453,740.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

41,549,000.00

403,134.29

769,483.22

151,148.58

42,872,766.09

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

708,225.88
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2561
เครื่องใช้ ตกแต่ งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สานักงาน

ที่ดนิ

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00

80,536,138.70

14,608,961.54

190,666,258.34

ซื้อเพิม่

-

-

194,530.84

-

194,530.84

ตัดจําหน่าย

-

-

(49,689,395.18)

-

(49,689,395.18)

41,549,000.00

80,536,138.70

4,477,293.76

14,608,961.54

141,171,394.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

79,975,633.15

52,530,194.59

14,099,609.72

146,605,437.46

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

-

78,685.63

543,726.42

-

801,511.67

จําหน่าย

-

-

(49,689,295.18)

-

(49,689,295.18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

80,054,318.78

3,384,625.83

14,278,709.34

97,717,653.95

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

53,972,158.10

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

41,549,000.00

560,505.55

1,441,963.51

509,351.82

44,060,820.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

41,549.000.00

481,819.92

1,092,667.93

330,252.20

43,453,740.05

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

801,511.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม จํานวน
93.65 ล้านบาท และจํานวน 94.79 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่สินทรัพย์ยงั คงใช้งานอยู่
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13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
(หน่ วย: บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,941,571.03

เพิ่มขึ้น

-

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,941,571.03

เพิ่มขึ้น

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,941,571.03

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,825,021.18

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

60,400.00

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,885,421.18

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

43,700.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,929,121.55

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

56,149.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12,449.48

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2562

43,700.37

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2561

60,400.00

128

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

14. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

2562

2561

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย

2,815,075.28

2,242,608.56

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

9,520,027.38

5,241,138.70

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)

3,482,462.01

2,563,765.09

193,444.27

151,723.24

2,658,953.40

1,753,275.20

18,669,962.34

11,952,510.79

9,294,522.24

11,934,534.61

รวม

9,294,522.24

11,934,534.61

สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

9,375,440.10

17,976.18

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2562

2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี

-

2,957,338.47

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว

(6,633,921.95)

(3,466,967.25)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(6,633,921.95)

(509,628.78)

129

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) │ รายงานประจาปี 2562

14.3 จํา นวนภาษี เ งิ น ได้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2562

2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

83,529.60

(140,187.60)

2,640,012.37

5,076,125.42

2,723,541.97

4,935,937.82

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

14.4 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
2562
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

(37,684,858.71)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

(7,536,971.75)

2561
5,689,918.45
20%
1,137,983.69

รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี

-

(850,994.11)

2,195,164.83

-

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนั ที่ไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(1,393,644.63)

(929,313.83)

101,529.60

132,695.47

(6,633,921.95)

(509,628.78)

15. สิ นทรัพย์อื่น
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า

2,288,304.51

2,200,589.34

สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี

3,627,883.76

2,023,435.58

ลูกหนี้อื่น

3,229,010.23

1,111,112.49

อื่นๆ

4,313,323.62

2,372,173.93

รวม

13,458,522.12

7,707,311.34
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16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

หนีส้ ินส่ วนทีเ่ อา
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

58,808,348.40

(1,472,325.27)

57,336,023.13

-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน

26,296,923.99

(8,884,613.96)

17,412,310.03

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

190,252,535.03

(26,403,451.19)

163,849,083.84

รวม

275,357,807.42

(36,760,390.42)

238,597,417.00
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

หนีส้ ินส่ วนทีเ่ อา
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

40,886,963.54

(5,764,650.48)

35,122,313.06

-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน

14,995,697.76

(2,176,872.34)

12,818,825.42

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

98,236,743.50

(17,079,211.77)

81,157,531.73

154,119,404.80

25,020,734.59

129,098,670.21

รวม
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รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
(หน่ วย: บาท)

2562

2561

55,882,661.30

34,367,951.77

ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปัจจุบนั

160,768,900.65

76,285,073.68

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน

(10,695,634.97)

(1,500,322.54)

11,301,226.23

1,713,717.14

(132,151,880.82)

(54,983,758.75)

85,105,272.39

55,882,661.30

ณ วันที่ 1 มกราคม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณ สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มี สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่ เกิ ดจากสัญญารั บ
ประกันภัยต่อจํานวน 3.17 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 3.97 ล้านบาท)
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(หน่ วย: บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือ

2562

2561

55,882,661.30

34,367,951.77

414,856,166.34

188,682,947.33

(322,840,374.81)

(190,603,018.86)

190,252,535.03

98,236,743.50

สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
(หน่ วย: บาท)

2562

2561

35,158,902.71

29,433,219.54

ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในปี นี้

172,275,812.81

61,738,451.72

ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในปี นี้

(115,544,478.84)

(56,012,768.55)

91,890,236.68

35,158,902.71

ณ วันที่ 1 มกราคม

ยอดคงเหลือ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด จํานวนเงิน 91.89 ล้านบาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 จํานวน 35.16 ล้านบาท) เนื่ องจากสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจาํ นวนตํ่ากว่าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้
ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบัติเหตุ/ปี ที่รายงาน

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ

56,211,432

60,702,000

64,010,739

55,364,197

71,469,051 171,146,908

- หนึ่งปี ถัดไป

54,771,859

58,031,013

63,261,824

55,203,840

65,399,721

- สองปี ถัดไป

55,440,388

58,553,284

65,920,735

51,323,420

- สามปี ถัดไป

55,785,856

57,884,918

65,700,784

- สี่ ปีถัดไป

55,785,856

57,884,918

- ห้าปี ถัดไป

55,785,856

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์

55,785,856

57,884,918

65,700,784

51,323,420

65,399,731 171,146,908

467,241,608

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

55,785,856

57,884,918

65,700,784

51,053,284

51,735,149 171,146,908

467,241,608

-

-

-

รวม

270,137

13,664,572

67,002,578

80,937,287

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2556

1,593,337

อื่นๆ

2,574,648

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

85,105,272

ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบัติเหตุ/ปี ที่รายงาน

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ

49,727,350

52,321,459

47,303,374

45,887,288

60,216,395 133,884,158

- หนึ่งปี ถัดไป

40,798,794

49,355,510

46,158,395

46,222,054

57,141,350

- สองปี ถัดไป

41,583,811

49,779,703

48,653,956

43,058,124

- สามปี ถัดไป

41,922,646

49,830,805

48,501,457

- สี่ ปีถัดไป

41,922,646

49,830,805

- ห้าปี ถัดไป

41,922,646

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์

41,922,646

49,830,805

48,501,457

43,058,124

57,141,350 133,884,158

374,338,541

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

41,922,646

49,830,805

48,501,457

42,805,135

44,901,248

78,856,058

306,817,348

252,990

12,240,103

55,028,100

67,521,193

รวม

-

-

-

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2556

345,284

อื่นๆ

(12,483,682)
55,382,795
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ข้อสมมติ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าสํารองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็ นดังนี้
(ก)

ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
สําหรับการทําการประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีพฒั นาการสิ นไหม (Chain Ladder method) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF” สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
3) วิธี Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”

โดยปกติบริ ษทั มักใช้วิธี Chain Ladder ในการประเมิ นการประมาณการมูลค่าสํารองไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้ น ยกเว้นในปี
อุบตั ิเหตุใหม่ๆ ซึ่ งข้อมูลพัฒนาการยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึงอาจต้องใช้ประมาณการวิธี BF หรื อ ELR ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี ซึ่ งสมมติฐานหลักของทั้งสองวิธีดงั กล่าวก็คืออัตราส่ วนสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซึ่ งใน
การพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริ ษทั ฯก็จะคํานึ งถึงข้อมูลในอดี ตประกอบกับปั จจัยอื่นที่ สะท้อนถึงหนี้ สินที่
เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการรับประกันภัย หรื อ เปลี่ยนแปลง
ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ เป็ นต้น
(ข)

ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประมาณสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ในการประมาณสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ บริ ษทั ฯใช้วิธี Kittel’s Refinement of
the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง “Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering
and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ าย
สิ นไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนอื่นที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่งการประมาณด้วยวิธีดงั กล่าวนั้นได้พิจารณา
อัตราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสี ยหายจ่าย โดยบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลือกอัตราส่วนนี้จากข้อมูลในอดีตอย่างน้อย
3 ปี
17. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
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31 ธันวาคม 2561

11,118,758.19

10,743,655.71

9,866,311.79

9,134,313.89

20,985,069.98

19,877,969.60
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18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่31ธันวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาทอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR‟3.00 ต่อปี ซึ่งคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 35
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(หน่ วย:บาท)

ค่ าใช้ จ่ายโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้

2562

2561

ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั

675,244.00

406,294.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

219,159.00

213,180.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

417,648.00

(700,938.00)

1,312,051.00

(81,464.00)

8,766,376.00

9,467,314.00

417,648.00

(700,938.00)

9,184,024.00

8,766,376.00

8,766,376.00

9,529,040.00

ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั

675,244.00

406,294.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

219,159.00

213,180.00

รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวมภาระผูกพัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม

หักผลประโยชน์โครงการจ่าย

-

(681,200.00)

ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

3,216,340.00

-

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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417,648.00

(700,938.00)

13,294,767.00

8,766,376.00
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ปี 2562

ปี 2561

ร้ อยละ

ร้ อยละ

การเกษียณอายุ

60 ปี

60 ปี

อัตราคิดลด

1.32

2.50

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน

2.25

2.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.00‟20.00

0.00‟15.00

อัตรามรณะ

TMO2017

TMO2017

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
(หน่ วย:บาท)

การเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน

31 ธันวาคม 2562

การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง

(740,178.00)

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์

(6,572.00)

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน

1,164,398.00
417,648.00

รวม

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพิม่ ขึน้

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ10.0)

ลดลง

(820,237.00)

913,066.00

969,704.00

(886,863.00)

(111,863.00)

114,577.00

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษา
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป “ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ ง
ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ ร้อยวัน” ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อการตั้งสํารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิ น 3.22 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ รั บรู ้ตน้ ทุ นบริ การในอดี ต เป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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20. หนี้สินอื่น
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

14,724,486.93

7,284,172.22

4,281,584.10

4,240,381.09

อื่นๆ

21,224,715.36

4,620,551.67

รวม

40,230,786.39

16,145,104.98

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย

21. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ จากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาทจํานวน 12 ล้านหุ ้นรวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงิน
ปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ จากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาทจํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 12 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงิน
ปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
22. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(หน่ วย:บาท)

ค่ า ใช้จ่ ายพนัก งานที่ ไ ม่ ใช่ ค่ าใช้จ่ า ยการรั บ ประกัน ภัย และการจัด การค่ า
สิ นไหมทดแทน
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ อาคารสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค่ า ใช้จ่ า ยการรั บ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ

2562

2561

25,281,375.59

25,186,545.93

9,188,840.89

8,088,462.79

2,390,263.74

1,394,068.32

208,605.14

-

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,145,000.00

1,295,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น

8,012,920.59

7,333,196.66

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

46,227,005.95

43,297,273.70
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23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่ วย:บาท)

2562

2561

11,667,824.00

11,249,040.00

179,808.00

195,432.00

1,957,803.90

2,293,837.59

13,805,435.90

13,738,309.59

17,605,887.00

20,025,599.00

239,586.18

263,083.06

3,413,658.51

2,022,694.28

21,259,131.69

22,311,376.34

35,064,567.59

36,049,685.93

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

6,170,000.00

6,872,220.000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน

2,468,192.00

2,695,920.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

26,426,375.59

26,481,545.93

รวม

35,064,567.59

36,049,685.93

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย‟โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย‟โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ถูกปันส่ วนดังนี้

24. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุก
รายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น

11,928,987.90

13,350,549.59

ผลประโยชน์ระยะยาว

1,876,448.00

387,760.00

13,805,435.90

13,738,309.59

รวม
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25. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่ วย:บาท)

จานวนก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่ าใช้ จ่าย)ภาษี

จานวนสุ ทธิ
จากภาษี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวม

(13,200,061.84)

2,640,012.37

(10,560,049.47)

(417,648.00)

83,529.60

(334,118.40)

(13,617,706.84)

2,723,541.97

(10,894,167.87)

(25,380,627.11)

5,076,125.42

(20,304,501.69)

700,938.00

(140,187.60)

560,750.40

(24,679,689.11)

4,935,937.82

(19,743,751.29)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวม

26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย
ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่ เกิ ดความ
เสี ยหายที่ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย
รวมถึงความเสี ยหายอันเกิดจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งต่อชี วิต
ร่ างกาย และทรัพย์สินที่ทางบริ ษทั ฯ รับประกันภัยได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับประกันภัย ซึ่งนโยบายการรับประกันภัยของบริ ษทั
ฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงตํ่า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะรับ
ประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภท ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ น
ระบบ รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562
สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วน
ที่ประกันภัยต่ อ

31 ธันวาคม 2561

สุ ทธิ

สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วน
ทีป่ ระกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

18,947,680.17

(4,366,272.47)

14,581,407.70

19,509,807.32

(4,164,394.06)

15,345,413.26

4,107,181.94

(1,543,432.21)

2,563,749.73

5,254,390.18

(2,358,975.39)

2,895,414.79

145,535,508.49

(7,358,299.06)

138,177,209.43

56,556,398.87

(2,755,436.47)

53,800,962.40

622,862.91

(261,505.49)

361,357.42

1,247,600.61

(264,215.22)

983,385.39

21,039,301.52

(12,873,941.96)

8,165,359.56

15,668,546.52

(7,536,190.63)

8,132,355.89

190,252,535.03

(26,403,451.19)

163,849,083.84

98,236,743.50

(17,079,211.77)

81,157,531.79
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สารองค่ า
สารองค่ า
สิ นไหมทดแทน สิ นไหมทดแทน
ก่อนการ
ส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ

สารองค่ า
สารองค่ า
สิ นไหมทดแทน สิ นไหมทดแทน
ก่อนการ
ส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สุ ทธิ

อัคคีภยั

5,032,978.69

94,676.67

5,127,655.36

15,310,656.84

(4,740,720.70)

10,569,936.14

ทางทะเลและขนส่ ง

4,700537.60

(631,598.56)

4,068,939.04

1,792,208.48

(339,504.35)

1,452,704.13

63,286,004.37

(1,427,612.19)

61,858,392.18

33,654,449.57

(812,018.01)

32,842,431.56

191,956.4

(20,285.06)

171,671.34

622,036.39

(46,363.71)

575,675.68

เบ็ดเตล็ด

11,893,795.33

(8,372,120.09)

3,521,675.24

4,503,310.02

(2,002,919.05)

2,500,390.97

รวม

85,105,272.39

10,356,939.23

74,748,333.16

55,882,661.30

7,941,522.82

47,941,138.48

รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเนื่องมาจากความผัน
ผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและ
หลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิ ดจากความถี่และความรุ นแรงที่ เกิ ดความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการ
จัดการสิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562
สารองค่ าสิ นไหม
ทดแทนก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองค่ าสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สารองค่ าสิ นไหม
ทดแทนก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

+1%

3,371,949

2,860,359

(2,860,359)

-1%

(3,371,949)

(2,860,359)

2,860,359

อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหม

+1%

532,799

532,799

(532,799)

ที่ไม่สามารถจัดสรรได้

-1%

(532,799)

(532,799)

532,799

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
ความเสี่ ยงทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่

107

เรื่ อ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น

บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ย
ประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ มื และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯ
มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
(ก)

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เ กิ ด จากคู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระที่ ต กลงไว้กั บ
บริ ษทั ฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั
บริ ษทั ฯ ได้ ในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูงทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั การความเสี่ ยง โดยกําหนดนโยบาย
การกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และยังมีการ
ติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนบริ ษทั รับประกันภัยต่อในประเทศ บริ ษทั ฯ
จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการ
ดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน

(ข)

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ยคื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และกระแสเงิ น สดของบริ ษ ัท ฯจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้ คงที่

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

53,022,357.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
-

53,022,357.90

0.00 ‟ 1.10

30,325,742.29

30,325,742.29

-

-

10,356,939.23

10,356,939.23

-

-

26,400,176.00

26,400,176.00

-

สิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ สํ า รองสิ น ไหมทดแทนส่ ว นที่
เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

10,000,000.00
-

1,600,000.00
-

48,000,000.00

218,000,000.00

120,930,000.00

14,000,000.00

5,000,000.00
40,000,000.00

-

-

16,600,000.00

0.00 - 5.00

-

211,123,258.22

211,123,258.22

-

-

-

306,000,000.00

1.74 - 5.50

-

-

134,930,000.00

0.65 - 1.70

เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น ที่ ค รบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ ืม

-

-

-

-

7,281,766.56

-

7,281,766.56 5.275 - 5.900

ค่าสิ นไหมทดแทน

-

-

-

-

85,105,272.39

85,105,272.39

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

20,985,069.98

20,985,069.98

-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง -
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบีย้ คงที่

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

-

-

-

28,984,979.72

28,984,979.72

-

-

-

-

-

7,941,522.82

7,941,522.82

-

-

-

-

-

8,902,865.15

8,902,865.15

-

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
11,875,195.93

-

11,875,195.93

0.00 ‟ 1.35

สิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ สํ า รองสิ น ไหมทดแทนส่ ว นที่
เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

-

ตราสารทุน

-

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

52,000,000.00

11,600,000.00
104,000,000.00

5,000,000.00
77,000,000.00

-

-

16,600,000.00

0.00 ‟ 5.00

-

230,177,448.06

230,177,448.06

-

-

233,000,000.00

1.97 ‟ 4.95

-

-

169,930,000.00

0.65 ‟ 1.60

-

เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น ที่ ค รบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน

-

-

-

-

-

ค่าสิ นไหมทดแทน

-

-

-

-

55,8982,661.30

55,882661.30

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

19,877,969.60

19,877,969.60

-

เงินให้กยู้ ืม

169,930,000.00

8,547,522.64

-

8,547,522.64 5.275 ‟ 5.900

หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง -
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(ค)

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้ สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหา
เงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริ หารเงินสดรับสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน เงินลงทุนในหลักทรัพย์
การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้ สินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยูใ่ นภาวะที่สามารถจะดําเนิ นการจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและ
ครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรี ยกเก็บเงินจากผูร้ ับประกันต่อ หรื อเรี ยกร้องจากผูก้ ระทําผิดในกรณี ที่สินไหม
รายนั้นต้องมีผรู ้ ับผิดชอบตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วันที่ ครบกําหนดของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นนับจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 – ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

รวม

-

-

-

-

53,022,357.90

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

53,022,357.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

30,325,742.29

-

-

-

30,325,742.29

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

10,356,939.23

-

-

-

10,356,939.23

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

26.400.176.00

-

-

-

26,400,176.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

-

เงินให้กยู้ มื

-

122,550.75

หนี้สินตามสัญญาประภัย

-

85,105,272.39

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

20,985,069.98

-

178,930,000.00 233,600,000.00
331,339.67

45,000,000.00 211,123,258.22 668,653,258.22
6,827,876.14

-

7,281,766.56

-

-

85,105,272.39

-

-

20,985,069.98

หนีส้ ินทางการเงิน
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2561
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 – ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

รวม

-

-

-

-

11,875,195.93

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11,875,195.93

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

28,984,979.72

-

-

-

28,984,979.72

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

7,637,691.61

-

-

-

7,637,691.61

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

8,902,865.15

-

-

-

8,902,865.15

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

-

เงินให้กยู้ มื

-

112,809.26

หนี้สินตามสัญญาประภัย

-

51,191,021.96

4,691,639.34

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

19,877,969.60

-

221,930,000.00 115,600,000.00
472,573.27

82,000,000.00 230,177,448.06 649,707,448.06
7,962,170.11

-

8,547,552.64

-

-

55,882,661.30

-

-

19,877,969.60

หนีส้ ินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ดแต่หาก
ไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
(ก)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราเที ยบเคี ยงกับราคาตลาด ได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด เบี้ ยประกันภัยค้างรั บ สิ นทรั พย์จากการ
ประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี

(ข)

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด คํานวณดังนี้


หุน้ ทุน คํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป

(ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ คํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ง)

เงินให้กยู้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ สําคัญ อันเกี่ ยวเนื่ องกับการรั บประกันภัยและการทําประกันภัยต่อเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศโดยบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างไร
ก็ตามผูบ้ ริ หารเชื่ อ ว่า บริ ษทั ฯไม่มี ผลกระทบจากความเสี่ ยงดัง กล่ าวอย่างเป็ นสาระสําคัญเนื่ อ งจากวิธี ปฏิ บัติ ของสัญญา
ประกันภัยรายใหญ่จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอาประกันภัยต่อ
27. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุ นของบริ ษทั ฯคือการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและการดํารง
เงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่ วย:บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี

4,384,967.69

3,923,460.10

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี

1,028,097.14

461,507.59

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

5,413,064.83

4,384,967.69

29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อคํ้า
ประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
30. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 เงินฝากธนาคารจํานวน 55.00 ล้านบาท และ 20.00 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็ น
หลักทรัพย์ในการวางเป็ นสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่ วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้ง กองทุ นสํา รองเลี้ ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ
พ.ศ.2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนซึ่งขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรจํากัดซึ่ ง
จะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
และ พ.ศ.2561 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.42 ล้านบาท และ 0.46 ล้านบาท ตามลําดับ
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32. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
33. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
(หน่ วย:บาท)

2562
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท / หุน้ )

2561

(31,050,936.76)

6,199,547.23

12,000,000

12,000,000

(2.59)

0.52

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย และดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้กาํ ไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานทางธุรกิจ และ
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ ได้รายงานส่วนงานดําเนินงาน โดยแยก
เป็ นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

37,706,880.30

8,760,900.31

319,704,057.58

1,172,949.33

47,511,378.82

414,856,166.34

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

8,637,585.17

3,354,258.18

16,171,236.53

498,351.11

30,767,531.35

59,428,962.34

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

29,069,295.13

5,406,642.13

303,532,821.05

674,598.22

16,743,847.47

355,427,204.00

331,665.06 (84,376,247.03)

622,027.97

ประกันภัยรถ

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

บวก(หัก)เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

764,005.56

(33,003.67) (82,691,552.11)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

29,833,300.69

5,738,307.19

219,156,574.02

1,296,626.19

16,710,843.80

272,735,651.89

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

6,062,755.62

1,205,240.82

2,544,508.19

176,859.33

6,979,391.39

16,968,755.35

35,896,056.31

6,943,548.04

221,701,082.21

1,473,485.52

23,690,235.19

289,704,407.24

16,258,631.48

3,489,648.06

91,168,663.96

668,100.24

10,678,735.58

122,263,779.32

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

8,869,617.22

1,285,870.63

39,190,766.09

175,116.57

4,664,236.94

54,185,607.45

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

3,327,470.86

1,937,929.49

150,829,342.82

6,687.82

2,575,582.15

158,677,013.14

28,455,719.56

6,713,448.18

281,188,772.87

849,904.63

17,918,554.67

335,126,399.91

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ าใช้ จ่า ยใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

46,227,005.95

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

381,353,405.86

ขาดทุนจากการรับประกันภัย

(91,648,998.62)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

20,103,427.22

กําไรจากการขายเงินลงทุน

17,204,980.00

รายได้อื่น

16,655,732.69

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้

(37,684,858.71)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

6,633,921.95

ขาดทุนสําหรับปี

(31,050,936.76)
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การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
(หน่ วย:บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

38,227,935.55

10,349,016.20

107,661,127.37

2,220,584,.53

30,224,283.68

188,682,947.33

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

7,935,392.92

4,724,374.98

5,228,463.26

493,404.97

14,447,153.52

32,828,789.65

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

30,292,542.63

5,624,641.22

102,432,664.11

1,727,179.56

15,777,130.16

155,854,157.68

(245,714.19)

(181,878.27)

860,877.22

13,294.01

480,903.05

927,481.82

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

30,046,828.44

5,442,762.95

103,293,541.33

1,740,473.57

16,258,033.21

156,781,639.50

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

3,286,845.28

2,042,033.13

891,296.31

170,467.84

5,255,191.61

11,645,834.17

33,333,673.72

7,484,796.08

104,184,837.64

1,910,941,41

21,513,224.82

168,427,473.67

การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

8,508,402.01

1,307,520.33

51,404,674.76

1,095,674.96

1,516,919.07

63,833,191.13

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

8,986,346.15

1,476,088.81

13,970,911.29

571,510.00

4,762,341.45

29,767,197.70

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

4,570,011.58

2,454,209.70

45,413,113.23

6,678.75

1,099,876.40

53,543,889.66

22,064,759.74

5,237,818.84

11,778,699.28

1,673,863.71

7,379,136.92

147,144,278.49

ประกันภัยรถ

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

บวก(หัก)เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ าใช้ จ่า ยใน

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

43,287,273.70

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

190,441,552.19

ขาดทุนจากการรับประกันภัย

(22,014,078.52)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

20,194,324.80

รายได้อื่น

7,509,672.17

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้

5,689,918.45

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

509,628.78

ขาดทุนสําหรับปี

6,199,547.23
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การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สินทรัพย์ที่
ปันส่ วนไม่ ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

26,201,916.22
22,731,019.21

5,520,159.35
5,116,215.01

33,505,304.37
22,909,250.92

658,396.05
954,663.71

36,177,533.29
16,879,385.78

798,287,040.45
730,914,989.89

900,350,349.73
799,505,524.52

47,626,427.34
58,897,300.94

10,306,664.74
9,320,569.25

212,200,972.59
96,541,108.47

859,757.16
2,075,048.71

36,096,572.10
22,598,113.26

57698,303.60
33,566,354.06

371,788,424.53
222,998,494.69

หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากผูเ้ อาประกันรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยรับ
ของกิจการ
35. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จํากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวนเงินรวม 89.93 ล้านบาท และ 54.93
ล้านบาท ตามลําดับใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เงินฝากธนาคาร
คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

20,000,000.00

20,000,000.00

หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน

14,000,000.00

14,000,000.00

หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน

55,000,000.00

20,000,000.00

500,000.00

500,000.00

430,000.00

430,000.00

89,930,000.00

54,930,000.00

คํ้าประกันการใช้บตั รเครดิต
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม
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36. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ น
จํานวนเงินโดยรวมประมาณ 0.18 ล้านบาท และ 0.65 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
คดีความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์จาํ นวน 0.18 ล้านบาท และ 0.65 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ ง
การพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ และส่วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสํารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็ นจํานวน 0.19 ล้านบาท และ 0.64 ล้านบาท ตามลําดับ
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการคํ้าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาว รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

2,464,236.00

2,464,236.00

รวม

2,464,236.00

2,464,236.00

37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผล
กําไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท
38. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
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ทาเนี ย บสาขา
1. สานักงานใหญ่

ที่อยู่

ที่อยู่

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

02 ‟ 276-1024

โทรสาร

02 ‟ 275-4919

อีเมล์

charanins@charaninsurance.co.th

2. สาขาเชียงใหม่

ที่อยู่

ที่อยู่

280 - 280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์

0-5380-6618

โทรสาร

0-5380-6620

อีเมล์

cm@charaninsurance.co.th

3. สาขาขอนแก่น

ที่อยู่

ที่อยู่

377/1 - 3 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

0-4347-2295

โทรสาร

0-4347-2296

อีเมล์

kk@charaninsurance.co.th

4. สาขากระบี่

ที่อยู่

ที่อยู่

305/9 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์

0-7562-4083

โทรสาร

0-7562-4084

อีเมล์

kb@charaninsurance.co.th
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